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Abstrakt a klíčová slova v českém a anglickém jazyce 

Abstrakt 

Novostavba rodinného domu je situována na okraji obce Pozlovice. Nedaleko se nachází 

vodní  nádrž  Luhačovice. Rodinné sídlo má nepravidelný půdorys o rozměrech 17,9 x 14,6 

m.  Zastavěná plocha objektu činí 232 m
2
. Objekt bude vrostlý do stoupajícího okolního 

terénu částečně zapuštěným podlažím. V tomto podlaží je navržena prostorná garáž a veškeré 

technické zázemí domu. Nadzemní podlaží je rozděleno na společenskou a rodinnou část 

s kuchyní, jídelnou a prostorným obývacím pokojem, na který volně navazuje venkovní  

terasa. V klidové části domu, jsou umístěny dětské pokoje, ložnice a hygienické zázemí. 

Na pozemku bude dále umístěn bazén. U hranic pozemku budou vysázeny okrasné stromy 

zajišťující soukromí a pohodu rodiny  

 

Klíčová slova 

Novostavba, Rodinný dům, částečně podsklepený, ve svahu, jedno nadzemní podlaží 

Abstract 

The new building is situated at the outskirt of the village Pozlovice. There is an water tank 

Luhačovice nearly. The family residence has an irregular plastform in dimension 17,9 x 14,6 

m. The bulit-up area of the object is 232 m
2
. The building will be increased into ascensional 

surrounding terrain by partialy recessed floor. There is  spacious garage and all technical 

background of the house designed in this floor. Aboveground floor is divided to social and 

family part with kitchen, dining room and spacious living room with slow transition to outer 

terrace. There are rooms for children, bedroom and sanitary background in the quiet part of 

the house. There will be also a swimming pool at the property. There will be planted some 

trees at the garden, witch can provide privacy and peace at the family. 

Keywords 

New building, family house, partialy recessed floor, hillside, one floors 
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ÚVOD 

Novostavba rodinného domu je situována na okraji obce Pozlovice. Nedaleko se nachází 

vodní  nádrž  Luhačovice.  Zastavěná plocha objektu činí 232 m
2
.  

Rodinné sídlo má nepravidelný půdorys o rozměrech 17,9 x 14,6 m. Objekt bude vrostlý 

do stoupajícího okolního terénu částečně zapuštěným podlažím. V tomto podlaží je navržena 

prostorná garáž a veškeré technické zázemí domu. Nadzemní podlaží je rozděleno na 

společenskou a rodinnou část s kuchyní, jídelnou a prostorným obývacím pokojem, na který 

volně navazuje venkovní  terasa. V klidové části domu, jsou umístěny dětské pokoje, ložnice 

a hygienické zázemí. 

Na pozemku bude dále umístěn bazén. U hranic pozemku budou vysázeny okrasné 

stromy zajišťující soukromí a pohodu rodiny.  

Použitý konstrukční systém je stěnový z keramických tvárnic Porotherm. Stropní 

konstrukce bude železobetonová monolitická, nosná konstrukce střechy bude ze stropních 

nosníků Porotherm a stropních vložek Miako. Střešní konstrukce bude provedena jako 

jednoplášťová plochá střecha. 
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a) Identifikační údaje  
 

Název stavby:                                Rodinný dům ve svahu Pozlovice 

Místo stavby:                                 Pozlovice, parc. č. 2047/5 

Objednatel: FAST VUT v Brně 

                                                       Veveří 331/95 

                                                       602 00 Brno 

Investor:                                         FAST VUT v Brně 

                                                       Veveří 331/95 

                                                       602 00 Brno 

Stupeň PD:                                     Dokumentace pro provádění stavby 

Zpracovatel:                                   Michaela Kořínková 

                                                       Nová čtvrť 700 

                                                       538 51 Chrast u Chrudimi 

                                                       Tel: 777 660 777 

Dodavatel:   Bude určen výběrovým řízením 

Charakteristika stavby 

Název stavby:                                Rodinný dům ve svahu Pozlovice 

Místo stavby:                                 Pozlovice, parc. č. 2047/5 

Druh stavby:     Stavba trvalá – novostavba s jedním nadzemním a        

 jedním podzemním podlažím 

Účel stavby:     Rodinný dům 

Vztah stavby k ÚPD: Z hlediska územně plánovací dokumentace je 

novostavba rodinného domu plně v souladu 

s polohou v obci a ÚPD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území 

 

Výňatek z územního plánu obce Pozlovice: 

 

 Pozemek 2047/5 se nachází v zastavitelné ploše v území individuálního bydlení. 

Plochy individuálního bydlení (BI)  

o Hlavní využití: 

individuální bydlení v rodinných domech. 

o Přípustné využití: 

činnosti a stavby přímo související s individuálním bydlením a jeho provozem (technické 

hospodářské zázemí), stavby pro drobné podnikání nerušícího a neobtěžujícího charakteru, 

venkovní otevřená maloplošná zařízení tělovýchovy a sportu, dětská hřiště, plochy 

veřejných prostranství včetně ploch veřejné a izolační zeleně, související dopravní a 

technická infrastruktura a zařízení zajišťující obsluhu a ochranu území, pozemky staveb, 

které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezených plochách, jsou slučitelné 

s bydlením a slouží především obyvatelům v takto vymezených plochách  

o Nepřípustné využití:  

všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným 

využitím, všechny činnosti, zařízení a stavby, jejichž negativní účinky na životní prostředí 

překračují limity stanovené příslušnými právními předpisy nad přípustnou míru  

 

Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků dle katastru nemovitostí 

Řešené území je na parcele 2047/5, které má v učívání VUT v Brně, Veveří 331/95 602 
00, Brno. 

 

o Výpis z katastru nemovitostí: 

Parcela               2047/5 

Výměra    1 987 m
2 

Určení výměry   Ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku   Trvalý travní porost 

Mapový list    DKM 

Ochrana                     Není evidována 

Budova na parcele               Není 

 

Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

 

o Účel užívání stavby 

Objekt pro bydlení 



o Trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba trvalá - novostavba objektu s jedním nadzemním a jedním podzemním podlažím 

o Novostavba nebo změna dokončení stavby 

 Novostavba rodinného domu 

 

c) Provedené průzkumy 

 Na stavbě byla v listopadu 2012 provedena prohlídka. Při této příležitosti byla 

zhotovena fotodokumentace. Ostatní průzkumy a měření nebyly provedeny – nebylo 

součástí zadání. 

 

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

 Dokumentace v úrovni projektu k územnímu řízení a stavebnímu povolení splňuje 

požadavky dotčených orgánů. Vyjádření dotčených orgánů nebylo součástí zadání. 

 

e) Informace o dodržení obecných požadavků na 
výstavbu 

Pří zpracování projektové dokumentace se vycházelo z ustanovení zákona 
183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a navazujících 
prováděcích vyhlášek. Zpracovávaná dokumentace je v souladu s vyhláškou 137/1998 – 

Sb. o obecně technických požadavcích na výstavbu ve znění vyhlášky 491/2006 Sb. s 
přihlédnutím na ustanovení příslušných českých a evropských norem.  
 V projektové dokumentaci jsou navrženy výrobky, konstrukce a materiály s 
ověřenými vlastnostmi, které potvrdí certifikáty o shodě podle §13 č.22/1997.  
 Projektová dokumentace splňuje požadavky vyhl. č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah 
projektové dokumentace.  
Projektová dokumentace splňuje Vyhlášku č. 269/2009 Sb. O obecných požadavcích na 
využívání území. 
 

f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, 
územního rozhodnutí 

Žádné další omezující podmínky nebyly dány. 
 

g) Věcné a časové vazby na okolní výstavbu 

Řešený objekt nebude mít vazbu na okolní objekty a výstavbu. 
 

h) Termín zahájení a dokončení  

Termín zahájení: srpen 2013 



Termín dokončení: květen 2014 

 

i) Statistické údaje 

Plocha stavbou dotčeného území:             1 987 m2  

Plocha zastavěná navrhovaným objektem:    232 m2  

Zpevněné plochy:                                          171 m2  

Plocha zeleně:                                             1 584 m 2 

Procento zastavění:                                                  20 % 

Obestavěný prostor:                                   1 123 m3  

Podlahová plocha 1.NP                                          212 m2 

Podlahová plocha 1.S                                               80 m
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Chrasti 05/2013              Michaela Kořínková 
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ZDIVO OBVODOVÉ 1.NP TL. d 

ŠTUKOVÁ OMÍTKA POROTHERM UNIVERSAL 10 0,010 

TEPELNĚ IZOLAČNÍ JÁDROVÁ OMÍTKA  10 0,010 

CEMENTOVÝ POSTŘIK CEMIX 3 0,003 

ZDOVO OBVODOVÉ POROTHERM 30 P+D 300 0,300 

PENETRAČNÍ NÁTĚR BAUMIT Grund - - 

LEPÍCÍ MALTA BAUMIT DuoContact 3 0,003 

TI EPS - F 160 0,160 

ARMOVACÍ STĚRKA BAUMIT DuoContact 3 0,003 

SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINA BAUMIT DuoTex - - 

VRCHNÍ OMÍTKA PRO ZATEPLOVACÍ

SYSTÉMY BAUMIT GranoporTop 3 0,003 

ZDIVO OBVODOVÉ 1.S - S OBKLADEM  

ŠTUKOVÁ OMÍTKA POROTHERM UNIVERSAL 10 0,010 

TEPELNĚ IZOLAČNÍ JÁDROVÁ OMÍTKA  10 0,010 

CEMENTOVÝ POSTŘIK CEMIX 3 0,003 

ZDIVO OBVODOVÉ BEST ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 30 300 0,300 

PENETRAČNÍ NÁTĚR SCHÖNOX KH  - - 

LEPÍCÍ MALTA SCHÖNOX SFK 6 0,006 

TI XPS STYRODUR 140 0,140 

SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINA VERTEX R 267 - - 

ARMOVACÍ STĚRKA SCHÖNOX SFK 8 0,008 

PENETRAČNÍ NÁTĚR SCHÖNOX KH  - - 

LEPÍCI MALTA SCHÖNOX SFK 6 0,006 

OBKLADY Z UMĚLÉHO KAMENE MAGICRETE 22 0,022 

ZDIVO OBVODOVÉ 1.S - BEZ OBKLADU  

ŠTUKOVÁ OMÍTKA POROTHERM UNIVERSAL 10 0,010 

TEPELNĚ IZOLAČNÍ JÁDROVÁ OMÍTKA  10 0,010 

CEMENTOVÝ POSTŘIK CEMIX 3 0,003 

ZDIVO OBVODOVÉ BEST ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 30 300 0,300 

FOALBIT AL S40 -  

SKLOBIT 40 Rn G200 S40 5  

NOPOVÁ FOLIE DEKDREN N8   

PENETRAČNÍ NÁTĚR SCHÖNOX KH  - - 

LEPÍCÍ MALTA SCHÖNOX SFK 6 0,006 

TI XPS STYRODUR 140 0,140 

STŘECHA/STROP NAD 1.NP   

MODIFIKOVANÝ ASFALTOVANÝ PÁS  4,4 - 

SAMOLEPÍCÍ PÁS Z MOD. ASFALTU 3 - 

TEPELNÁ IZOLACE EPS 100 S  150 0,150 

POLYURETANOVÉ LEPIDLO  (INSTSTA STIK) - - 

PAROTĚSNÍCÍ A VZDUCHOTĚSNÍCÍ VRSTVA - - 

PENETRAČNÍ NÁTĚR DEKOPRIMER  - 

NOSNÁ STROPNÍ KONSTRUKCE POROTHERM 250 0,250 

VZDUCHOVÁ MEZERA 150 0,150 

SDK PODHLED Knauf WHITE 12,5 0,013 

TMEL Knauf UNIFLOTT - - 

kg/m3 kg/m2 
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VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ A JEJICH VLASTNOSTÍ



PODLAHA 1NP (NA TERÉNU)   

KERAMICKÁ DLŽBA RAKO; SERIE SANDSTONE 9 0,009 

TMEL LEPÍCÍ NA DLAŽBU NOVIPRO   5 0,005 

ANHYDRIT 60 0,060 

SYSTÉMOVÁ DESKA PODLAHOVÉHO TOPENÍ 30 0,030 

TI STYROTRADE Polystyren EPS 200 S Stabil  100 0,100 

FOALBIT AL S40 - - 

SKLOBIT 40 Rn G200 S40 5 - 

PODKLADNÍ BETON 150 0,150 

PODLAHA  NA TERÉNU 1.S   

CEMENTOVÁ STĚRKA BROUŠENÁ 20 0,020 

ANHYDRIT 60 0,060 

SYSTÉMOVÁ DESKA PODLAHOVÉHO TOPENÍ 30 0,030 

TI STYROTRADE Polystyren EPS 200 S Stabil  100 0,100 

FOALBIT AL S40 - - 

SKLOBIT 40 Rn G200 S40 5 - 

PODKLADNÍ BETON 150 0,150 
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PÁS POD OBVODOVOU ZDÍ 
    

 Výměra M3/M2 Zatížení ZATÍŽENÍ  

ATIKA    CELKEM KN 

POROTHERM 30 P+D 1*0,3*0,5 0,15 8 1,2 

ETICS 1*0,169*0,65 0,10985 3 0,32955 

 1*0,169*0,35 0,10985 3 0,32955 

STŘECHA/STROP 1.NP 1*0,16*(9,5/2) 0,76 3 2,28 

STROP NAD 1NP 1*0,29*(9,5/2) 1,3775 8 11,02 

PODHLED 1*0,013*(9,5/2) 0,06175 7,5 0,463125 

ZDIVO OBVODOVÉ 1.NP     

POROTHERM 30 P+D 1*3,0*0,3 0,9 8 7,2 

ETICS 1*3,0*0,169 0,507 3 1,521 

STROP NAD 1.S  0,95   

SKLADBA PODLAHY 1.NP 1*0,2*(9,5/2)   6,15 

ŽB MONOLITICKÝ STROP 1*0,2*(9,5/2) 0,95 23 21,85 

ZDIVO OBVODOVÉ 1.S     

ZTRACENÉ BEDNĚNÍ BEST 1*2,45*0,3 0,735 23 16,905 

ETICS + OBKLAD 1*2,45*0,182 0,4459  0,0462 

PODLAHA 1.S     

SKLADBA PODLAHY 1*0,21*8/2 0,84  5,6 

PODKLADNÍ BETON 1*0,15*8,6/2 0,645 23 14,835 

  P1 CELKEM 52,34323 

  RDT  0,2 

NÁVRH ROZMĚRŮ b´ = P1/Rdt 52,34/0,2 261,7 mm 

 h´= a*tg alfa 0,15*1,49 0,2235 mm 

     

     

NÁVRH ROZMĚRŮ Š x V = 500 x 550 mm   

PÁS POD VNITŘNÍ ZDÍ 
    

 Výměra M3/M2 ZATÍŽENÍ ZATÍŽENÍ

    CELKEM KN 

STŘECHA/STROP 1.NP 1*0,15*(4,2/2+0,3+6,5/2+0,3) 0,8925 3 2,6775 

STROP NAD 1NP 1*0,29*(4,2/2+0,3+6,5/2+0,3) 1,7255 8 13,804 

PODHLED 1*0,013*(4,2/2+0,3+6,5/2+0,3) 0,07735 7,5 0,58013 

ZDIVO NOSNÉ VNITŘNÍ     

POROTHERM 30 P+D 1*3,0*0,3 0,9 8 7,2 

STROP NAD 1.S     

SKLADBA PODLAHY 1.NP 1*0,2*(4,2/2+0,3+6,5/2) 1,13 4,6 5,198 

ŽB MONOLITICKÝ STROP 1*0,2*(4,2/2+0,3+5,82/2) 1,062 23 24,426 

ZDIVO NOSNÉ 1.S     

ZTRACENÉ BEDNĚNÍ BEST 1*2,25*0,3 0,675 23 15,525 

SKLADBA PODLAHY 1.S 1*0,2*(4,2/2+0,3+5,82/2) 1,062  4,86 

PODKLADNÍ BETON 1*0,15*(4,2/2+0,3+5,82/2) 0,7965 23 18,3195 

  P1 CELKEM 92,59013 

  RDT  0,2 

NÁVRH ROZMĚRŮ b´ = P1/Rdt 92,59/0,2 462,95 mm 

 h´= a*tg alfa 0,15*1,49 0,2235 mm 

     

     

                        NÁVRH ROZMĚRŮ Š x V = 500 x 500 mm   
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NÁVRH SCHODIŠTĚ

Schodiště je navrženo dle ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky.

Konstrukčnívýška podlaží: 2650 mm

Návrh počtu stupňů: 2650/180 = 14,7 = 15 stupňů

Výpočet výšky stupně: 2650/15 = 176,67 = 177 mm

Výpočet hloubky stupně:

2h + b = 650 - 600

600 - 354 = 246 mm

650 - 354 = 296 mm

Zkouška při hloubce 280 mm:

2h + b = 650 - 600

2 x 177 + 280 = 634

 VYHOVUJE

Sklon schodiště:

tg a = 177/280 = 32,3°

Podchodná výška schodiště:

h1 = 1 500 + (750/cos a)

h1 = 1 500 + (750/cos 32,3)

h1 = 2 387,3 mm > 2 100 mm

 VYHOVUJE

Průchodná výška schodiště:

h2 = 750 + 1 500 cos a

h2 = 750 + 1 500 cos 32,3

h2 = 2018 mm > 1950 mm

 VYHOVUJE

Půdorysné rozměry schodiště:

2 000 x 2 000 mmm

Šířka jednoho ramene: 900 mm

Šířka zrcadla: 200 mm
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VÝPOČET MNOŽSTVÍ DEŠŤOVÝCH VOD ODVÁDĚNÝCH ZE 
STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ : 

 
(DLE: ČSN EN 12056-2 (75 6760) Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 2: Odvádění 
splaškových odpadních vod - Navrhování a výpočet) 

 

STŘECHA NAD HYGIENICKOU ČÁSTÍ: 

 

Účinná plocha střechy A= 187,63 m² 

Vydatnost deště  r = 0,03 l/s.m² 

Součinitel odtoku  C=1,0 (střecha 1-5%) 

Qdd = r.C.A = 0,030 . 1,0 . 187,63  = 5,63 l/s 

 

Navrženo: 2 ks – vyhřívaná střešní vpusť TOPWET TWE DN 100 - Q = 6,3 l/s 
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Úvod 

 

Nejdůležitější funkční podmínkou každé konstrukce je její statická stabilita. Hned 

na druhé místo však lze zařadit dokonalou vodotěsnost, ať již se jedná o nadzemní, nebo 

podzemní část konstrukce (střecha, podzemní část stavby).  

Základními problémy, které ovlivňují rozhodování investorů při návrhu ochrany 

spodní stavby, jsou kromě snížení pevnosti v tlaku a zvýšení tepelné vodivosti konstrukce 

také významně snížená životnost konstrukce. Tyto problémy se pak projevují odpadáváním 

omítek, degradace pojiva, růst plísní a jejich následné uvolňování do vnitřního prostředí. 

Eliminaci výše zmíněných rizik je možné u novostaveb dosáhnout pouze kvalitním 

návrhem a provedením spojité hydroizolační obálky spodní stavby.  

Ochrana spodní stavby proti vodě a vlhkosti je velmi široká problematika, 

zahrnující nejen vlastní hydroizolační obálku, ale i návrh dalších opatření (tzv. nepřímé 

hydroizolační principy), mezi které lze zařadit např. odvodnění přilehlého horninového 

prostředí pomocí drenáží, úpravu okolních ploch objektu (spádování, difuzně otevřený 

povrch) a další.  

Základem každého návrhu ochrany spodní stavby proti vodě a vlhkosti je 

hydrogeologický průzkum, ze kterého je nutné získat zejména informace 

o předpokládaném hydrofyzikálním namáhání v místě stavby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Druhy namáhání spodní stavby 

 

· Přenos zatížení od horní stavby 

· Přenos zatížení od okolní zeminy 

· Negativním vlivy vnějšího prostředí 

o Zemní vlhkost  

o Podzemí voda  

o Tlaková podzemní voda 

o Chemické účinky okolního prostředí (sírany, dusičnany, chloridy, hladová 

voda - nízké pH, agresivní voda) 

o Radonové plyny 

o Prorůstání vegetace – působení mikroorganismů 

 

Hydrofyzikální expozice spodní stavby 

 

V horninovém prostředí kolem stavby se může podpovrchová voda vyskytovat v 

podobě zemní vlhkosti, prosakující vody nebo podzemní vody. Okolí spodní stavby může 

být syceno puklinovou vodou. Spodní stavba budov může zasahovat pod hladinu podzemní 

vody. Kolem stavby založené v nepropustném horninovém prostředí se může v zásypech 

vytvořit sekundární hladina zadržené vody.  

Přesné zjištění možné hydrofyzikální expozice spodní stavby budov v průběhu 

jejich existence je prvotním předpokladem správného návrhu hydroizolací. Tomu slouží 

inženýrsko-geologický průzkum okolí stavby. 

 

Termíny a jejich definice: 

 

· hydrofyzikální expozice; hydrofyzikální namáhání: vymezení fyzikální kvality i 

kvantity působícího vodního prostředí na stavební konstrukce a objekty 

· podpovrchová voda: voda ve všech skupenstvích i formách vyskytující se pod 

zemským povrchem 

· zemní vlhkost: voda v plynném a kapalném skupenství vázaná v pórovitém 

horninovém prostředí sorpčními a kapilárními silami 



· prosakující voda; gravitační voda: voda v kapalném skupenství prosakující vlivem 

gravitace nekapilárními póry horninového prostředí od povrchu území nebo z 

povrchových toků k hladině podzemní vody 

· podzemní voda: voda v kapalném skupenství vyplňující póry zvodnělých hornin; 

vytváří plošně rozsáhlou, hydraulicky spojitou hladinu a působí hydrostatickým 

tlakem 

· puklinová voda: část podpovrchové vody vyplňující pukliny, zlomy i jinak vzniklé 

prostory v horninách 

· povrchová voda: voda v kapalném skupenství stékající po povrchu území 

· srážková voda; atmosférické srážky: výsledek kondenzace nebo desublimace 

vodních par v ovzduší nebo na zemském povrchu, předmětech a rostlinách; 

rozlišují se kapalné a tuhé srážky 

 

Voda, která ve formě srážek dopadá na zem, si hledá nejjednodušší cestu. V ideálním 

případě se může rychle a bez překážek vsáknout do podloží a nepůsobí tlakově na 

podzemní konstrukce. To ale – jako většina ideálních případů – nastane v praxi jen velmi 

zřídka.  

Vsakuje-li se srážková voda pomalu, působí na stavební konstrukci i tlakově. 

Nejhorší případ nastává, pokud je podloží nepropustné. Srážková voda se nemůže vsakovat 

a spodní stavba je trvale vystavena tlakové vodě. 

 

Možné zdroje vody: 

 

 

 



Základní možnosti ochrany proti vlhkosti 

 

A. Bílé vany 

 

Nejjednodušším řešením, které je ve vyspělých evropských státech hojně používáno, je 

provedení konstrukce spodní stavby z monolitického železobetonu, a to technologií tzv. 

bílých van. Vodotěsnost je dosažena bez použití povlakových hydroizolací. Jedná se 

o konstrukce ze železobetonu, které vedle nosné funkce plní ještě funkci vodotěsnou. Je to 

určité uspořádání spodní stavby, u něhož se využívá vodonepropustnost betonu. To 

vyžaduje dodržení celé řady zásad navrhování a provádění konstrukcí.  

Nejdůležitějším parametrem je vodotěsnost betonu a omezení jeho smršťování, což 

v důsledku minimalizuje vznik trhlin. Těmito trhlinami by mohla pronikat do konstrukce 

voda. Proto je třeba při návrhu klást důraz na možnost utěsnění vzniklých trhlin a zajištění 

jejich co nejmenší šířky.  

Beton ve fyzikálním smyslu není vodotěsný. Způsobují to různé diskontinuity, které 

vznikají nedokonalým zpracováním čerstvého betonu, odpařením přebytečné záměsové 

vody a v souvislosti s krystalizačními procesy. Ačkoliv tedy samotný beton nemůže být 

vodotěsný, může být prakticky vodonepropustný. Zvýšené odolnosti betonu proti průniku 

kapalin lze dosáhnout použitím přísady sekundární krystalizace. 

Tato přísada má zároveň schopnost sama utěsnit trhliny v řádech milimetrů. 

Nevýhodou bílých van je vysoká závislost na provedení a s tím související ošetřování 

betonu. Slabým místem je i návrh a realizace pracovních spár. Nestejnoměrným sedáním 

konstrukce může dojít ke vzniku trhlin v betonu. Tohle všechno má za následek snížení 

nepropustnosti betonu a tím ohrožení hydroizolační funkce. Navíc má konstrukce vyšší 

difůzní propustnost. Proto je nutné zajistit konstrukci přísun vzduchu. 

 



 

Řez konstrukcí bílé vany s vyznačenými oblastmi pronikání vody. 

 

 

 

Fotografie realizace bílé vany. Aplikace krystalizačního nástřiku na suterénní stěnu. 

 

 

 



B. Hydroizolace 

 

  Při provádění hydroizolací spodní stavby je třeba zvláště přesně vybírat nejvhodnější 

typ pro danou stavbu, a současně zajistit správnou aplikaci a přesně dodržovat 

technologickou kázeň a kontrolu provedených prací. Podle materiálu lze hydroizolace 

rozdělit na asfaltové a dehtové, syntetické z plastů a pryže a ostatní, například kovové či z 

jílových hmot, skla a podobně.  

 Podle způsobu aplikace lze hydroizolace rozdělit na pokládané za studena, lepené, 

natavované, svařované, připevňované mechanicky, v případě stěrek natírané či stříkané. 

 

a) Povlakové izolace 

 

· Dehtové izolace 

V minulosti se k izolaci používal dehet, se kterým se ještě dnes můžeme setkat na 

starších stavbách při jejich rekonstrukci. Na vytvoření dehtové povlakové hydroizolace 

bylo zpravidla použito několik vrstev lepenky s dehtovými nátěrovými hmotami, vrstvy se 

lepily za horka. Tento uhelný produkt časem vytlačil asfalt, využívaný v současnosti.  

· Asfaltové izolace 

Jde v podstatě o izolace z oxidovaného či modifikovaného asfaltu. Podle typu se při 

pokládce pásy připevňují k podkladu navařováním přes asfaltové nátěrové hmoty, plošně 

přes dilatační vložky, ale lze je pokládat i volně za studena či ukotvit mechanicky. 

Modifikované asfaltové pásy jsou s výhodou využívány při izolaci staveb proti tlakové 

vodě, speciální druhy lze použít i jako izolaci proti radonu. Stále oblíbenější jsou v této 

oblasti asfaltové pásy, které v sobě spojují vysokou pevnost asfaltových pásů a pružnost 

izolačních fólií.  

U nás se používají například izolační modifikované asfaltové pásy, jejichž vrchní 

strana je opatřena asfaltovou směsí s APP (ataktický polypropylen) s vysokou tepelnou 

odolností a na spodní straně je na nosné, rozměrově stálé vložce například z polyesteru a 

skelných vláken nanesena asfaltová SBS směs, ( styren-butadien-styren) která zajistí 

mechanické vlastnosti pásu – rozměrovou stálost, vysokou tažnost, odolnost proti 

proražení i proti hydrofyzikálnímu namáhání. Modifikované asfaltové hydroizolace se 

pokládají buď volně za studena, nebo jsou určeny pro natavení. 

 



Skladba asfaltového pásu: 

 

1. posyp jemným křemičitým pískem; 2. směs oxidovaného asfaltu s minerálními plnivy; 3. nosná vložka ze strojní 

hadrové lepenky impregnované ropným asfaltem; 2. směs oxidovaného asfaltu s minerálními plnivy; 4. posyp jemným 

křemičitým pískem 

 

 

 

Realizace hydroizolace asfaltovými pásy pomocí svařování 

 

Asfaltových pásů je v současné době velké množství. Liší se tloušťkou, druhem 

použitého asfaltu, typem nosné vložky a povrchovými úpravami. Každý takovýto pás má 

jiné vlastnosti a je určen pro jiné použití. Některé z vlastností různých asfaltových pásů 

jsou podobné, jiné jsou výrazně odlišné.  

Z hlediska tloušťky se dělí asfaltové pásy na: 

pásy typu A; 

pásy typu R; 

pásy typu S. 

 



Asfaltové pásy typu „A“  

 

Jsou to speciální papírové lepenky, impregnované primárním asfaltem. Existují ale i 

tenká polyesterová či skelná rouna, rovněž pouze impregnovaná. Tyto asfaltové pásy typu 

„A“ tedy nemají žádnou krycí asfaltovou vrstvu. Jejich tloušťka nepřevyšuje 1 mm.  

 

Asfaltové pásy typu „R“  

 

Tyto asfaltové pásy mají tloušťku krycích asfaltových vrstev do 1 mm, přičemž jejich 

celková tloušťka nepřesahuje 2,5 mm. Někteří výrobci speciální typy asfaltových pásů typu 

„R“ používají do dvouvrstvého hydroizolačního systému jako spodní vrstvu.  

 

Asfaltové pásy typu „S“  

 

Tyto asfaltové pásy mají tloušťku asfaltových krycích vrstev nad 1 mm, přičemž jejich 

celková tloušťka se pohybuje obvykle od 3,7 mm do 5,0 mm, výjimečně i nad tuto hranici. 

Hydroizolační vrstva z asfaltových pásů typu „S“ je tvořena jedním až dvěma pásy dle 

typu, a to v souladu s informativní přílohou „C“, uvedenou v ČSN P 73 0606 – 

Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení, případně dle údajů 

výrobce.  

Je-li počet asfaltových pásů vyšší než jeden, hovoříme o hydroizolačním souvrství. Z 

hlediska celkové funkčnosti jsou nejdůležitějšími komponenty asfaltových pásů druh 

použitého asfaltu a výztužná vložka. 

 

Způsoby provedení: 

 

Samolepící pásy 

 

Silně modifikované asfalty jsou lepivé i za normálních teplot na penetrovaný podklad. 

Připevňují se pouhým rozvinutím a přitlačením lepivého povrchu k podkladu. V roli je 

spodní povrch chráněn obvykle vrstvou silikonového papíru, který se při pokládání 

odtrhne. Často se aplikuje tzv. dvouvrstvé provedení – na samolepící modifikované 

asfaltové pásy se plnoplošně natavuje vrchní modifikovaný hydroizolační pás s posypem z 

drcené břidlice. Na trhu jsou již také jednovrstvé samolepící pásy s posypem. 



 Mechanické kotvení I 

  

Mechanické kotvení izolačních pásů se používá tam, kde je to technologicky nebo 

cenově výhodné. Použití na podkladech, kde není možné použít lepení nebo natavování 

(povrchově nesoudružný nebo vlhký silikátový podklad, dřevěný podklad, podklad z 

ocelových plechů, tepelně izolační vrstva, sanační technologie. Jako kotvící materiál se 

použijí nastřelovací hřeby, vruty, vruty s hmoždinkami, kotvy s hmoždinkami, kotvy s 

talířovými podložkami. Postup osazování kotvících prvků je závislý na charakteru 

podkladu a druhu kotvícího prostředku. 

 

Mechanické kotvení II 

Mechanicky kotvený hydroizolační pás leží volně na podkladu a nepodléhá jeho 

dilatačním změnám jako pásy celoplošně natavené k podkladu. Možnost provádět izolaci i 

za zhoršených klimatických podmínek. Při kotvení vrchního pásu se musí příčné a podélné 

spoje natavit. 

 

Natavování 

 

Nejčastěji používaná technologie vytváření hydroizolačních povlaků. Touto 

technologií se upevňují asfaltové pásy oxidované i modifikované. Podklad musí být 

soudržný, pevný, suchý a čistý. Jednotlivé asfaltové pásy se spojují podélnými a příčnými 

přesahy v šířce 100 mm a pro pásy s hrubozrnným posypem platí, že příčný přesah má být 

zvýšen na 150 mm.  

Pásy se kladou tak, aby v jedné vrstvě hydroizolace nedocházelo k přesahu pásů ze 

čtyř rolí v jednom místě (pásy klademe tzv. „na vazbu”). Pásy mohou být natavovány 

plošně, bodově či v pruzích. Pásy se musí vzájemně posunout o minimálně 300 mm 

(nejlépe o polovinu délky pásu). U vrstvy z více pásů musí být spojení pásu mezi sebou 

celoplošné, aby mezi nimi nezůstávala zbytková vlhkost (natavuje se PB plamenem 

pomocí ručního plynového hořáku).  

Na trhu se objevují také výrobky s rýhovitě upraveným okrajem, které umožňují 

vzájemné spojování pásů horkým vzduchem, jak je obvyklé při pokládání plastových 

hydroizolačních fólií. Pásy dodávané v kotoučích po 10 bm se kladou na vodorovných a 

šikmých plochách v maximální délce 5 m, na plochách svislých v max. délce 2 m – 

doporučená délka limitována zručností pracovníků. 



Povrchovou úpravu těchto výrobků tvoří pískování, PE folie na spodním povrchu pásu 

(zamezuje slepování v roli) 

 

· Foliové izolace 

 

Hydroizolační materiály tvořené syntetickými fóliemi jsou samostatnou konstrukční 

vrstvou. Od izolovaných částí bývají odděleny takzvanou vyrovnávací textilií. Některé 

druhy fólií je však možné lepit do asfaltu, případně jsou opatřeny přímo asfaltovou 

vrstvou, kterou se pak lepí do asfaltových materiálů – ty jsou často využívány při 

rekonstrukcích střech s asfaltovou krytinou a podobně. 

Z hydroizolačních fóliových materiálů jsou asi nejčastěji používané nopové fólie z 

HDPE (vysokohustotní polyethylen), a to především pro nízkou hmotnost, odolnost vůči 

agresivním látkám a také snadnou aplikovatelnost. Nejčastěji jsou používány pro izolaci 

obvodového zdiva, základů a podlah, také jsou vhodné k izolování objektů proti radonu. 

Nopové izolace nejen že izolují proti spodní vlhkosti, ale současně také umožňují 

odvětrávání pomocí takzvaného pasivního ventilačního systému, a to ve vzduchovém 

prostoru mezi podkladem a fólií. Tyto fólie nejsou vhodné jako izolace proti tlakové vodě. 

Poměrně novým materiálem v oblasti zemních izolací jsou fólie z měkčeného PVC, 

ovšem pro toto použití mají mnohá plus. Podklad pod těmito fóliemi může být při 

pokládání vlhký, díky určité rozměrové flexibilitě materiálu nedojde při případném pohybu 

konstrukce k jejich porušení, lze je pokládat za jakéhokoli počasí a při nízkých teplotách, 

díky odolnosti stačí i v namáhaných částech použít pouze jednu vrstvu. Některé typy fólií 

fungují nejen jako hydroizolace, ale současně tvoří i pochůznou vrstvu. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b) Stěrkové hydroizolace 

 

Stěrkové izolace byly ještě před několika lety novinkou. Jejich předností je snadná 

aplikovatelnost, tyto izolace mají tekutou nebo pastovitou konzistenci, nanášejí se 

postřikem, nátěrem či stěrkováním. S výhodou jsou využívány jako izolace proti 

pronikání vlhkosti u betonových konstrukcí, neboť brání její absorpci, lze je použít i při 

izolaci teras a balkónů, na tento typ hydroizolace pak je možné s výhodou pokládat 

betonové dlaždice do plastových podkladových terčů, aniž by hrozilo poručení izolace. 

Jednou z používaných technologií je stříkaná polyuretanová membrána, která se 

nejčastěji využívá pro hydroizolaci mostních a inženýrských staveb, a zejména 

konstrukcí, kde jsou nejvyšší požadavky na kvalitu a trvanlivost. Lze ji použít na různé 

druhy stavebních konstrukcí. Ve spojení se speciálními adhezními můstky se aplikuje na 

beton, ocel a barevné kovy, dřevo, polystyren, PVC nebo asfaltové podklady. 

Nevýhodou jsou související přípravné práce, jako otryskání či broušení podkladu a 

vrchní ochranné a barevné nátěry. Pro vysokou roztažnost se provádí všude tam, kde je 

potřeba překlenout spáry nebo trhliny v podkladu. Nanášením výhradně pomocí 

stříkacího zařízení lze takto provést i ty nejnáročnější konstrukční detaily. Díky 

rychlému vytvrzení lze urychlit následné postupy prací. 

Příklad skladby: Nejprve je nutné připravit podklad (tryskání, kuličkování apod.). 

Následně se povrch napenetruje (epoxidový nátěr s posypem pískem). Na řadu přijde 

spojovací můstek pod izolaci, dále izolační vrstva (stříkaná izolace), spojovací můstek 

(pro případné živičné vrstvy) a nakonec vrchní nátěr v odstínech RAL (ochrana proti 

UV záření).  

 

 



c) Chemické hydroizolace 

 

· Chemická injektáž 

 

V případě poškozených hydroizolací, nebo jejich absence, dochází k průniku vlhkosti 

do zdiva formou kapilární vzlínající vlhkosti. Na povrchu zdiva se tvoří vlhkostní mapy, 

výkvěty solí či plísně. Destrukce omítkového systému se projevuje v různých stádiích.  

Dalším nezanedbatelným projevem vlhkého zdiva jsou teplotní a energetické ztráty. 

Pobývání a užívání takto postižených prostor je nevhodné. V uvedeném případě je 

nezbytné zajistit soubor účinných opatření.  

Osvědčený způsob, jak odstranit vlhkost ve zdivu, je provedení sanace, součástí které 

je dodatečná horizontální hydroizolace - injektáž zdiva. Uvedené problémy se vzlínající 

kapilární vlhkostí ve zdivu se řeší již řadu let metodou chemických injektáží zdiva. 

Výsledkem chemické injektáže zdiva je rovnoměrné a kompaktní vyplnění kapilárních 

pórů vhodnou injektážní hmotou. 

Základním principem této osvědčené metody je účinná 

vnitřní hydrofobizace stavebních hmot. Sanace a izolace zdiva pomocí chemické 

injektáže spočívá v napuštění zdiva injektážním prostředkem, který je do zdiva vpraven 

předvrtanými otvory. Následně vytváří dokonalou a spolehlivou izolaci proti vlhkosti. 

Tímto způsobem se docílí souměrné hydroizolace zabraňující vodě ve vzlínání.  

 

· aktivní elektroosmóza 

 

Aktivní elektroosmóza umožňuje snížení vlhkosti zdiva a odvlhčení budov bez 

aplikace stavebních prací. Lze ji aplikovat na všechny stavební materiály jako přírodní 

kámen, beton, cihlové a smíšené zdivo.  

Tento elektro-fyzikální systém úspěšně snižuje vlhkost i v silně zamokřených 

konstrukcích až na úrovně, při kterých lze aplikovat sanační omítkové systémy. 

Technologie je velmi vhodná pro odvlhčení rodinných a bytových domů, vč. historických, 

církevních a památkově chráněných objektů. Systém se využívá i pro citlivější odvlhčení u 

objektů jako jsou zdravotní střediska, administrativní instituce, školská zařízení, či 

specializovaná technická pracoviště, kde není možno přerušit jejich stálý provoz. 



Princip technologie spočívá v tom, že ve slabém elektromagnetickém poli, které je však 

silnější než přirozené pole Země, dojde k přepólování elektromagnetického pole, v kterém 

se ionizovaná tekutina (voda s rozpuštěnými solemi) začne pohybovat  

od + pólu (tj. ze zdiva) k přirozenému - pólu, tj. k Zemi. Dochází tak k obrácení 

osmotického tlaku, přerušuje se kapilární pohyb vody a vzlínání vlhkosti v konstrukci. 

 

 

 

Způsob vysoušení vlhkého zdiva elektroosmózou lze použít ve všech případech, kde je 

vlhkost způsobena pouze kapilárním vzlínáním vody. Nepomůže tam, kde voda na zeď 

prostě zatéká. Pro správnou funkčnost této metody je třeba nejprve odstranit tyto lokální 

nežádoucí průniky vody, nefunkční okapy, vpusti, rozpadlé betonové koryta. 

 

Postup při aplikaci 

 

Do zdiva se vyvrtají šikmé díry o průměru 25-30mm do hloubky 25cm. Rozteč děr je 

odvislá od vlhkosti zdiva a bývá u nejvlhčí zdi 350 mm-600 mm. Elektrody jsou měděné a 

mají vývody na spojení. Díry by se měli vyvrtat cca 10-20 cm nad podlahou a je třeba je 

vrtat šikmo, aby do nich lépe zatékala speciální malta, která je silně viskózní a obsahuje 

částice materiálu zaručující vodivost mezi elektrodou a zdivem. 

Takto nainstalované vedení se spojí a po určitých úsecích uzemní. První známky 

vysušení zdiva jsou zde patrné až po uplynutí 3-5měsíců. Například u pískovcového zdiva 

je tato doba podstatně kratší cca 2 měsíce. 

Je vhodné v mnoha případech kombinovat systém s umělým snížením spodní vody 

plastovou drenážní nádrží s automatickým odčerpáváním. 

 



 

 

C. Vzduchoizolační systémy 

Problémy stavebních konstrukcí v kontaktu se zeminou nemusejí být vždy způsobeny 

nesprávným provedením hydroizolace.  

Například pokud stavba nestojí na rovinatém pozemku, ale na svahu, je třeba počítat 

s přívalem vody u "horní" stěny v objemu až 0,3 l/s.m. Toto množství musí být schopna 

drenážní vrstva odvést k drenážnímu potrubí tak, aby stěna byla ochráněna před 

poškozením vlhkostí. 

Drenáž brání zadržování vody u základů a podzemních stěn, takže hydroizolace může 

být jednodušší. Funkční drenáž musí být ale vždy tvořena plošnou drenáží na stěnách 

a drenážním potrubím pro odvedení vody. Žádný hydroizolační systém se neobejde bez 

kvalitní mechanické ochrany. Nejvýhodnější je, když drenážní systém splní i tuto funkci. 

 

a) Plošná drenáž 

 

Plošnou drenáž stěn musí tvořit vsakovací a filtrační vrstva. Struktura profilované fólie 

vytváří vzduchový prostor mezi nopy, kudy odtéká voda. Pevně nakašírovaná filtrační 

geotextilie, vyrobená z termicky zpevněných nekonečných polypropylénových vláken, 



působí jako vrstva filtrační a zadržuje jemné částice zeminy. Běžná profilovaná fólie 

s volně přiloženou geotextilií funkci plošné drenáže neplní. 

Při pokládce plošné drenáže je důležité zakrýt všechny plochy, které budou následně 

v kontaktu se zeminou. Drenážní pás se pokládá tak, aby filtrační geotextilie směřovala 

k budoucímu zásypu, a mechanicky se fixuje v horní hraně nad izolací. Spodní hrana 

drenážní fólie je zakončena u základů a je součástí drenážního obsypu a filtračního obalu 

potrubí. Správné provedení přesahů je velmi důležité. Svislá plošná drenáž ležící na 

hydroizolaci odvádí rychle prosakující vodu k drenážnímu potrubí. Nedochází 

k zadržování vody a k tlakovému namáhání a hydroizolace je zároveň nejlepším možným 

způsobem účinně chráněna před mechanickým poškozením. 

 

b) Drenážní potrubí 

 

Před budováním základů se pokládá drenážní potrubí, které je také vedeno podél všech 

stěn, jež budou v kontaktu se zeminou. Osazuje se co nejpříměji se spádem 0,5 cm/bm. 

Perforace potrubí v ploše (> 80 cm2/m) umožňuje v maximální míře příjem vody. 

Drenážní potrubí má nejčastěji průměr 100 mm. 

Drenážní potrubí je ze všech stran obsypáno štěrkopískem, v tomto loži také končí 

dolní hrana drenážní fólie. Použije-li se drenážní filtr (betonářský štěrkopísek frakce 

0/32 mm), měl by být obsyp proveden kolem drenážní trubky v tloušťce minimálně 15 cm. 

Obalení obsypu do filtrační geotextilie pak není nutné. Použije-li se na obsyp jiná zrnitost 

kameniva (např. 8/16), musí být obsyp potrubí proveden v minimální tloušťce 10 cm a celý 

zabalen do filtrační geotextilie. Při pokládce potrubí se dále musí dbát na to, aby dno 

trubky bylo minimálně 20 cm pod horní hranou základu. 

Čisticí a kontrolní šachty se umisťují vždy v místě změny směru potrubí (obr. 2). 

Jejich průměr je 300 mm. Tímto způsobem zajistíme spolehlivý drenážní systém, který 

odpovídá požadavkům norem. Odvedení vody z drenáže se provádí dle možností do 

odvodňovací stoky, dešťové kanalizace nebo do vsakovací nádrže. Odpadní potrubí by 

mělo být chráněno zpětnou klapkou před vzedmutím hladiny. 

 



 

 

 

Drenážní trubky mají různé tvary, které ovlivňují funkci a životnost drenážního 

systému. 

Ohebné drenáže  

Jsou určeny pro výstavbu „vodorovných“ drenáží v různorodých geologických a 

hydrologických podmínkách, pro odvodnění zemědělských ploch, parků, zelených ploch, 

sportovních a rekreačních ploch a mělce založených staveb a pozemních objektů. Slouží 

také jako vsakovací potrubí (zemní infiltrační systémy). 

 

Tuhé drenáže  

Drenážní systémy s vyšší kruhovou tuhostí jsou doporučovány při odvodňování hluboko 

založených inženýrských pozemních objektů, podzemních objektů, pro dálnice, ulice, 



kolejiště, rozjezdové dráhy na letištích, parkoviště, k drenáži násypů zeminy, v 

environmentálním inženýrství pro výstavbu vodních drenáží a skládek odpadů. 

 

 

 

Použité materiály – plasty - zaručují životnost minimálně 100 roků. Doba 

funkčnosti (zaneseni profilu) závisí na mnoha parametrech. Zanesené potrubí lze však 

jednoduše vyčistit. Používá se hadice s tlakovou vodou, zasáhnout je nutno před úplným 

zanesením potrubí. 

Kromě filtračních vlastností plní obsypy ještě další funkce, např. snižují 

hydraulický odpor toku vody v oblasti potrubí a zvyšují účinnost drenáže, zejména na 

terénech středně a slabě propustných. 

Filtrační obsyp rovněž zajišťuje správné uložení potrubí a tím ho chrání proti 

deformacím způsobených hmotnosti zeminy. Měl by proto vykazovat určitou odolnost 

proti deformaci tíhou půdy a vlivem vnějšího zatížení. Filtrační obsyp musí být pod a 

kolem drenážního potrubí řádně zhutněn. Propustnost obsypu musí být alespoň 10krát větší 

než propustnost odvodňovaného terénu. 

 

Situační schéma prstencové drenáže objektu 



 

To, že provedený výkop je momentálně bez vody, neznamená automaticky, že 

drenáž u daného objektu je zbytečná. Lépe je zjistit podrobnosti u vodohospodářů.  

Efektivita a životnost drenážních sítí je závislá na pečlivosti provedení prací. Pro zhotovení 

drenáží a kolektorů mohou být použity výhradně trubky, tvarovky a spojky bez viditelného 

poškození (např. otlačení, praskliny nebo povrchové rýhy). Došlo-li k rozsáhlejšímu 

poškození trubek, musí se poškozený úsek vyříznout a v jeho místě instalovat spojka. 

 Při melioračních pracích závisí funkce drenáže i na vlhkosti zeminy během jejich 

trvání:  

• v těžké zemině – pokládání drenáží se musí provést v bezesrážkovém období a s nízkou 

vlhkostí vrchní vrstvy zeminy 

• v zemině s rizikem zanášení potrubí - není dovoleno zhotovení drenáže při vysoké úrovni 

hladiny podzemní vody 

Na plochách, kde se vyskytují staré drenážní systémy, je nutno propojit staré 

drenáže s novým systémem a staré kolektory s novými kolektory před usazovací šachtou. 

Kolektory jsou při průchodech ve velkých hloubkách nebo v průkopech zhotoveny z 

potrubí (s perforací nebo bez perforace) o větších průměrech (např. i z kanalizačního 

potrubí - pak se musí zhotovit podle zásad platných pro zhotovení kanalizačního řadu ).  

Pro instalaci drenáží budov je vhodný jako obsyp štěrk (štěrkopísek, štěrkodrť, 

kačírek) jehož zrnitost nemá u profilů trubky do 200 mm přesahovat cca 16 mm. Štěrk se 

použije kolem celého obvodu trubek ve vrstvě dle obrázků ( při kamenitém podloží nesmí 

potrubí ležet na jeho výčnělcích). K tomu aby trubka snášela zatížení zeminou a případné 

další (chůze, pojezd vozidel) je zapotřebí provést dobré zhutnění štěrku (nohama, pěchem), 

zvláště podél boků trubky. U větších průměrů drenáže se hutní po vrstvách, nejlépe po 10 - 

15 cm, přímo nad trubkou se hutnění nedoporučuje (trubka vlivem hutnění „pruží“). Pro 

pokládku drenáží lze využít ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich 

zkoušení. 

Pokud je drenáž napojena na kanalizaci, je vhodné opatřit její zaústění sifonem 

(dobře přístupným pro čištění) proti vnikání zápachu. Přímému zpětnému toku vody do 

potrubí při zvýšení hladiny podzemní vody lze zabránit použitím zpětných klapek ze 

sortimentu kanalizace. Do obvodové drenáže budovy nelze zaústit střešní okapy. 

Spojování drenážního potrubí u potrubí flexibilních pomocí přesuvných spojek, 

opatřených výstupky jež zapadnou do vln na trubkách. K dispozici jsou rovněž další  

tvarovky. 



 

c) Montáž drenážních šachet  

 

Drenážní šachty se musí instalovat zároveň s vykopáním drážek a pokládkou 

drenážních trubek a kolektorů. Lze použít drenážní šachty dle nabídky, případně šachty do 

DN 400 ze sortimentu kanalizačních systémů.  

Ve dně výkopu položte rovnoměrně vrstvu štěrkového podkladu o tloušťce > 5 cm a 

dobře zhutněte.  

Prodloužení šachty případně přiřízněte ruční nebo mechanickou pilou do požadované 

délky. Připojte drenáž k šachtě. Nasaďte prodloužení, pro hlubší šachty případně i další díl 

a spojení zajistěte segmentovými spojkami. Ručně zasypte výkop kolem šachty zeminou. 

Při zasypávání je nutno dbát, aby obsyp šachty byl rovnoměrně rozložen a dobře zhutněn; 

nesmí dojít ke stranovému pohybu, průhybu prodloužení či deformaci šachty. Zbylý okolní 

zásyp se musí provést současně se zasypáním drenáží. Šachtu opatřete vhodným 

poklopem. 

 

 

 

 



 

 

D. Likvidace dešťových vod 

Pokud se nám povede odvést vodu pomocí drenážního systému od objektu, nastává 

problém kam s přebytečnou vodou.  

 Základním parametrem pro volbu likvidace dešťové vody jsou hydrogeologické 

poměry, zejména vyhovující koeficient propustnosti zeminy a hladina spodní vody. V 

případě vhodných hydrogeologických poměrů lze zvolit mezi akumulací s využitím 

dešťové vody anebo vsakováním, v případě jílovitého podloží nebo jinak nepříznivých 

podmínek je prakticky jedinou možností dešťovou vodu zachytit a „prosplachovat“. Se 

souhlasem správce kanalizace je možná retence s regulovaným odtokem.  

Nejefektivnějším řešením je ale decentralizovaná likvidace srážkových vod přímo v 

místech spadu, a to akumulací s následným využitím, nebo vsakováním. Výběr 

konkrétního řešení je závislý na místních podmínkách. Často nemusí být nijak složité ani 

nákladné, stačí dobře promyslet a realizovat různé stavebně-technické detaily. 

Existuje řada možností, které usnadní vsakování a výrazně tak sníží množství odváděné 

vody, například větší spáry mezi dlaždicemi, využívání zatravňovacích tvárnic, přerušené 

obruby v určitých odstupech a odvod vody do zelených ploch, systém příkopů či mělkých 

průlehů schopných retence se současným vsakováním. 

Konkrétní řešení pro dešťovou vodu bude jiné u rodinných domů, jiné u průmyslových 

či zemědělských objektů. Princip je však vždy stejný, existují tři různé způsoby, jak naložit 

s dešťovou vodou jinak, než jednoduchým vpuštěním do kanalizace. 

 

a) Akumulace vody s následným využitím 

 

Určitě nejperspektivnější je její akumulace s následným využitím. K tomu slouží různé 

nádrže, pro celoroční provoz podzemní. 

U malých objektů (např. rodinných domů) se pro akumulaci většinou uplatní plastové 

nádrže monolitické konstrukce, oblíbené pro velmi snadnou montáž, jejichž životnost je 

prakticky neomezená. Využití je možné k zálivce zahrady, velkých úspor lze dosáhnout 

využitím pro splachování WC, ale i k jiným účelům, pro které je užitková voda vyhovující. 

 



 

 

 

Pro velké objekty je vhodnějším řešením akumulace vybudování velkého zásobníku 

přímo na místě, např. pomocí tzv. bloků Garantia "obalených" hydroizolační fólií. Takto 

zachycenou dešťovou vodu lze využít třeba přímo v provozu daného objektu, kde je to 

technologicky přípustné. Tímto způsobem lze také řešit požární nádrž. 

 

b) Vsakovací nádrže 

 

Při vhodných hydrogeologických poměrech je možné nechat vodu "jednoduše" 

zasáknout 

U rodinných domů) jsou pro vsakování oblíbeným řešením tzv. trativody, které při 

vhodně zvolených materiálech mohou být funkční prakticky neomezeně. Při jejich 

výstavbě je důležité dodržet určité zásady, drenážní potrubí by mělo být dvouplášťové a 

přístup pro revizi, případně čištění zajistí drenážní šachty. Kromě trativodů se v poslední 

době stále více uplatňují také vsakovací tunely, které mají cca 3x větší akumulační 

kapacitu než štěrk a dokáží tak lépe pojmout přívalové deště. 

Dešťovými svody je dešťová voda svedena do vsakovacího modulu, kde se zadrží a 

následně postupně vsakuje do půdy. Vsakovací moduly musí být obalené geotextilií, aby 

nedošlo k ucpání okolní zeminou. Vsakovací nádrže by měly být odvětrány pomocí 

odvětrávací hlavice. 

 



 

 

Na vyrovnané dno výkopu (do vodorovné polohy) se položí propustná geotextilie s 

přesahem 500 mm. Na tyto pásy se vyskládají vsakovací bloky/tunely a to vždy naležato. 

Bloky se spojují pomocí spojovacích dílů (4 ks/blok). Tunely se narazí přímo do 

připravených zarážek na každém tunelu (bez nutnosti dalších spojů). U vsakovacích 

bloků (při větším počtu vrstev) se musí jednotlivé bloky vzájemně překřížit v podélném i 

příčném směru, aby se zachovala stabilita systému před zásypem musí být celý systém 

pokryt geotextilií s přesahy 500 mm vzniklá nádrž musí být odvětrána pomocí 

odvětrávací hlavice DN 100, která případně slouží jako bezpečnostní přepad. Spojení 

odvětrávací hlavice se vsakovacími moduly zajišťuje kanalizační potrubí o DN 100. do 

připravených otvorů v modulech se napojí dešťové svody . Poté se výkop rovnoměrně 

zasype a současně se zásyp zhutní. 

Pro velké objekty je ke vsakování možné využít obdobu trativodů, ovšem ve větším 

provedení - štěrková žebra s drenáží min. DN 250. Výhodnější však bývá výstavba 

podzemního vsakovacího objektu ze vsakovacích bloků. Jedná se o podobné řešení, jako 

u akumulace ve velkém zásobníku, není však použita hydroizolační fólie 

 

 



 

 

 

c) Retenční nádrže 

 

Pokud vsakovací podmínky nejsou vhodné a investor přitom nemá zájem o využití 

dešťové vody, je třeba zajistit retenci přívalové vody a možnost alespoň omezeného 

odpouštění např. do kanalizace. K tomu slouží retenční nádrž napojená na šachtu se 

škrtícím zařízením pro regulovaný odtok. Toto řešení se uplatňuje většinou jen u velkých 

objektů. Samotná nádrž může být provedena jako akumulační, tzn. obalená hydroizolační 

fólií, nebo jako vsakovací s využitím alespoň omezených možností vsaku 
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1. Urbanistické a stavebně-technické řešení stavby  

a) Zhodnocení polohy a staveniště  

 

Zájmové plocha pro novostavbu rodinného domu se nachází na okraji obce západně od 

středu obce Pozlovice. Sousední a další parcely jsou zastaveny rodinnými domy.  

Parcela, na které zamýšlí stavebník postavit novostavbu, je svažitá podél komunikace, 

převážně zatravněná. 

 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby  

 

Novostavba rodinného domu je situována na parcele 2047/5 v katastru obce Pozlovice 

v zastavěném území s objekty pro bydlení. Dům je řešen jako rodinné sídlo nepravidelného 

tvaru, prosvětlený, vrostlý do stoupajícího terénu podzemním podlažím.  

Vnitřní dispozice vychází z potřeb a nároků stavebníka. V suterénu je umístěna 

prostorná garáž pro jeden osobní vůz a zahradní techniku pro údržbu pozemku a přístupové 

cesty. Ve zbylé části suterénu je umístěna místnost pro uložení jízdních kol, technická a 

úklidová místnost, prádelna a sklad na sezónní vybavení. Podsklepená a nadzemní část 

objektu je propojena schodištěm tvaru U uzavřeném ve schodišťovém prostoru. 

 V přízemní části domu je situován obytný prostor pro čtyřčlennou domácnost. Tato 

část je rozdělena na společenskou část s kuchyní, jídelnou a obývacím pokojem. 

Z prostorného obývacího pokoje je prosklenými dvoukřídlými dveřmi přístupná venkovní 

terasa. Klidová část objektu je od společenské části zcela oddělena chodbami. V této části 

jsou umístěny dva dětské pokoje a pracovna. Pokojům náleží šatna a koupelna. Ložnice je 

situována na jižní stranu, má samostatnou šatnu a malou koupelnu se sprchovým koutem a 

WC.  

Samostatné WC se nachází u vstupu do objektu v severní části objektu.  

Zahrada a odpočinková zóna se nachází na jižní straně parcely. Na bazén navazuje po 

terénním schodišti přístupná terasa s vchodem do obývacího pokoje nebo ložnice. 

Příjezd na pozemek je zajištěn z ulice Řetechovská po zpevněné asfaltové komunikaci 

vedoucí z centra obce Pozlovice do obce Řetechov. Na hranici pozemku bude zřízena 

posuvná brána a vjezd do garáže po příjezdové cestě z betonové dlažby. Taktéž hlavní 

vstup do objektu je zajištěn brankou na hranici pozemku a terénním schodištěm. 



Objekt bude zastřešen plochou jednoplášťovou střechou. Suterénní část fasády bude 

obložena umělým kamenem imitujícím lámaný mramor. Na celém objektu bude proveden 

kontaktní zateplení ETICS. První nadzemní podlaží bude mít povrchovou úpravu fasády 

omítku světlé barvy dle výběru investora. 

  

c) Technické řešení stavby  

 

Vzhledem k dobrým základovým poměrům bude objekt založen na základových 

pasech z prostého betonu šířky 500 mm s úrovní spodního povrchu -1,35 m na západní 

straně objektu a na východní straně s úrovní povrchu -3,55 m. Součástí založení je 

podkladní beton tloušťky 150 mm vyztužený výztužnou sítí, pod deskou bude podkladní 

vrstva z betonu nižší třídy nahrazovat štěrkový podsyp. Konstrukce bude izolována.  

Odvodnění okolí stavby bude zajišťovat drenážní systém po obvodu navrhovaného 

objektu.  

Provádění výkopových prací předchází odstranění vegetačního pokryvu. Dále bude 

sejmuta vrstva ornice, která bude deponována k pozdějším úpravám v rámci pozemku. 

Vlastní výkopové práce budou provedeny sejmutím hornin v ploše až na odpovídající 

úroveň. Konečně bude proveden výkop pro vlastní základové konstrukce a jednotlivá 

vedení přípojek. Dočištění bude prováděno ručně. Základová spára bude chráněna proti 

promrzání, rozbřídání a vysychání.  

Staticky se jedná o stěnový systém. Svislé nosné konstrukce v přízemí tvoří obvodové 

stěny z cihel POROTHERM 30 P+D na tepelně izolační maltu. Vnitřní nosné konstrukce z 

cihel POROTHERM 30 P+D. V suterénu je obvodové zdivo tvořeno tvárnicemi ze 

ztraceného bednění BEST tl. 300 mm. Nenosné příčky navrženy z cihel POROTHERM tl. 

140 mm a tl. 115 mm. V objektu budou osazeny balkonové dveře a okna s dřevěnými rámy 

s přerušeným tepelným mostem a zasklená izolačním dvojsklem (Un = 1,2 W/m2K pro 

celý výrobek dle ČSN 73 0540-2).  

V objektu budou vyzdívané stěny opatřeny štukovými omítkami, v místnostech se 

zvýšenou vlhkostí (koupelna a WC) budou tyto opatřeny keramickými obklady.  

Celý objekt je zastřešen plochou střechou se sklonem střešních rovin 2 %. Konstrukce 

střechy je navržena jako jednoplášťová s klasickým pořadím vrstev. Strop nad nadzemním 

podlažím je navržen ze stropních nosníků POROTHERM a stropních vložek MIAKO. 

Zastropení podsklepené části železobetonovou monolitickou stropní deskou.  Schodiště 



v suterénu bude monolitické železobetonové vetknuté do monolitické stropní desky. 

Střešní krytinu tvoří pásy z modifikovaného asfaltu s břidličným posypem.  

Fasáda bude provedena jako kontaktní zateplovací systém ETICS s fasádními 

polystyrenovými deskami tl. 160 mm a tenkovrstvá omítka světlé barvy v přízemí objektu. 

V podsklepené části z extrudovaného polystyrenu tl. 120 mm. Následně bude nalepen 

obklad z umělého kamene imitující lámaný mramor. Ten bude zároveň tvořit i soklovou 

část v přízemí objektu.  

 

d) Řešení dopravy, napojení stavby  

 

Pozemek je dopravně připojen na vozovku stávající ulice příjezdovou cestou 

k rodinnému domu šířky cca 5 m. Příjezdová cesta je lemována z jedné strany opěrnou 

zídkou výšky cca 1,3m.  

Přístup k rodinnému domu z veřejné komunikace je navržen po chodníku šířky 1,8 m 

na pozemku investora. Stávající pruh zeleně šíře cca 3 m za hranicí pozemku náležící 

k veřejné komunikaci bude v nezbytném rozsahu zrušen a nahrazen betonovou dlažbou pro 

umožnění příjezdu a přístupu k rodinnému domu.  

U vjezdu na pozemek je navržena zpevněná plocha pro nádoby na tuhý komunální 

odpad. 

 

e) Řešení dopravy v klidu  

 

V navrhovaném objektu je v suterénu zajištěno parkování prostornou garáží pro jeden 

osobní vůz. 

 

f) Vliv stavby na životní prostředí  

 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Podle projektu by měl být objekt 

vybudován z materiálů splňujících hygienické normy, tudíž jsou životnímu prostředí 

neškodné.  

Splaškové vody jsou odváděny do kanalizace. Odpad je tříděn do několika skupin a 

svážen specializovanou firmou do třídírny komunálního odpadu a posléze skládkovány, či 

páleny. Provoz v objektu nezatěžuje okolí hlukem. 

 



g) Řešení bezbariérového užívání navazujících ploch a 

komunikací 

 

 Rodinný dům není řešen jako stavba s bezbariérovým užíváním. 

 

h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení  

 

Před započetím projektových prací byla provedena na místě a pořízena 

fotodokumentace. Zaměření polohopisu a výškopisu bylo již součástí zadání 

i) Údaje o podkladech pro vytyčení stavby  

 

Prostor stavby byl zaměřen v systému Bpv. Stavba bude vytyčena dle zadaných 

souřadnic ve vytyčovacím výkresu. 

j) Členění stavby  

 

Vzhledem k rozsahu prováděných prací je objekt členěn na: 

· Vlastní objekt 

· Terénní úpravy, komunikace 

 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby  

 

Provozem stavby nebude docházet k narušení přírody a krajiny. Bude dodržen zákon 

č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších úprav a prováděcí 

vyhlášky. Navržená stavba neovlivní okolní pozemky. Sousední pozemky nebudou 

vyžadovat žádnou zvláštní ochranu. Způsob likvidace odpadu vzniklého stavební činností 

– odpad bude odvezen na schválenou skládku. 

 

l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků  

 

Při práci musí být dodržovány předpisy o ochraně a bezpečnosti práce a příslušné 

normy a předpisy. Projekt je zpracován v souladu s vyhláškou ČUBP a ČBÚ č. 324/90 Sb. 



o ochraně zdraví a vyhláškou 192/2005 Sb. Základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení. Zásadami je nutno se řídit po celou dobu výstavby. 

 

 

 

 

2. Mechanická odolnost a stabilita   

Založení 

 

Vzhledem k velmi dobrým základovým poměrům bude objekt založen na základových 

pasech šířky 500mm a proměnné výšky, která respektuje požadavek geologa na založení 

ve stejných kvalitativních podmínkách. Pasy budou provedeny z prostého betonu.  

Součástí založení je podkladní beton tloušťky 150 mm vyztužený výztužnou sítí, pod 

deskou bude podkladní vrstva z betonu nižší třídy nahrazovat štěrkový podsyp, který by 

mohl sloužit k neprospěchu stavby jako drenáž. Mezi podkladní vrstvou z betonu a 

podkladním betonem bude umístěna geotextilie zabraňující protečení betonu. Konstrukce 

bude izolována. 

Hutnění zásypu, který bude proveden v půdoryse a okolí domu je třeba provádět po 

vrstvách 200÷300mm, střídavě „uvnitř“ a „vně“. Tento postup zamezí vzniku příčného 

tlaku na nearmované základové pasy. Požadována únosnost: Rdt=200kPa; Edef=40MPa 

Nosné konstrukce 

Rodinný dům je navržen nepravidelného půdorysu o rozměrech 17,9 m x 14,6 m 

(rozměry včetně zateplení fasády). Objekt je částečně podsklepený s jedním nadzemním 

podlažím. Svislé konstrukce jsou zděné tl.300 a 250mm. Na obvodové stěny suterénu bude 

proveden železobetonový věnec, který bude součástí monolitické železobetonové desky. 

V nadzemním podlaží bude věnec proveden podle zásad uvedených v technických 

podkladech firmy POROTHERM. Strop tohoto podlaží bude tvořen nosníky 

POROTHERM a stropními vložkami MIAKO. Součástí věnců nebudou překlady nad 

otvory. Ty budou v 1.NP tvořeny nosnými překlady PTH 7. V suterénu jsou překlady 

tvořeny BEST – UNIKA 15. Výjimku tvoří válcovaný profil umístěný nad garážovými 

sekčními vraty. 

Vertikální komunikace bude zajištěna monolitickým železobetonovým schodištěm 

vetknutím do monolitické stropní desky nad suterénem. 



Objekt je zastřešen plochou jednoplášťovou střechou s klasickým uspořádáním vrstev. 

Nosnou konstrukci střechy plní nosníky POROTHERM se stropními vložkami MIAKO. 

Součástí této konstrukce bude ocelový průvlak z válcovaného profilu HEB 220 sloužící 

k uložení nosníku v části šatny a koupelny. Průvlak je uložen na nosné stěny min. 150 mm. 

Ve střešním plášti budou umístěny dvě vnitřní střešní vpusti. 

 Celková stabilita objektu je zajištěna stěnovým konstrukčním systémem. 

 

3. Protipožární zabezpečení stavby 

 

Novostavba je navržena jako částečně podsklepená, nepravidelného půdorysu 

s jedním nadzemním podlažím o rozměrech 17,9 x 14,6 m a podsklepené části o rozměrech 

11 x 8,6 m. V objektu je umístěna jedna obytná buňka se zázemím. Stavební konstrukce: 

svislé – zdivo 1.NP z cihel POROTHERM tl. 300 mm, vnitřní nosné stěny tl. 300 mm. 

Příčky z cihel POROTHERM tl. 140 mm a 115 mm. Zdivo 1.S je vyzděno z 

betonových tvárnic ztraceného bednění tl. 300 mm. Schodiště v objektu bude řešeno jako 

železobetonové monolitické s kovovým zábradlím. Strop nad 1.S tvoří železobetonová 

monolitická deska tl. 200 mm. Strop 1.NP ze stropních nosníků POROTHERM a vložek 

MIAKO. Střecha plochá jednoplášťová, s klasickým uspořádáním vrstev. Střešní krytinu 

tvoří pásy z modifikovaného asfaltu s břidličným posypem. V šatně a koupelně je součástí 

stropní konstrukce ocelový průvlak HEB 220. Tento průvlak bude skrytý v SDK podhledu 

tl. 150 mm tvořeným z typových SDK desek s požární odolností 15 min. Obvodové stěny 

budou dále tvořeny kontaktním zateplovacím systémem ETICS firmy BAUMIT. Tepelný 

izolant je navržen z EPS – F tl. 160 mm v 1.NP. Stěny suterénu budou tvořeny taktéž 

kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Tepelný izolant bude v tomto případě tvořit 

XPS tl. 140 mm. Fasáda vyčnívající nad terén bude v 1. S obložena umělým kamenem ze 

sortimentu firmy MAGICRETE. Toto řešení je v souladu s čl. 8.4.12, ČSN 730802. 

Stavební konstrukce celého objektu jsou z hmot třídy reakce na oheň A1, A2. Ve smyslu 

ČSN 730833 se jedná o objekt pro bydlení skupiny OB1. Garáž – ve smyslu čl. I.2, ČSN 

730804 se jedná o jednotlivou (jedno stání), vestavěnou garáž vozidel skupiny 1, určenou 

pro vozidla s kapalnými palivy, nebo elektrických zdrojů. 

Uvedená akce “Rodinný dům ve svahu Pozlovice“, není v rozporu s požární 

bezpečností staveb vztahující se k posuzovaným prostorům za předpokladu splnění závěrů 

a podmínek vyplývajících ze zprávy Požárně-bezpečnostní řešení stavby 



Podrobně viz samostatná část projektu  

 

 

 

 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí   

 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Podle projektu by měl být 

objekt vybudován z materiálů splňujících hygienické normy, tudíž jsou životnímu prostředí 

neškodné. Splaškové vody jsou odváděny do kanalizace. Odpad je tříděn do několika 

skupin a svážen specializovanou firmou do třídírny komunálního odpadu a posléze 

skládkovány, či páleny. Provoz v objektu nezatěžuje okolí hlukem. 

 

5. Bezpečnost při užívání stavby 

 

V objektu nevzniká při jeho provozu žádné nebezpečí.   

 

6. Ochrana proti hluku   

 

Při výstavbě bude dodržena vyhláška č. 502/2000 Sb. O ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací. Vhodnou organizací se omezí hlučnost a prašnost 

stavby. 

 

7. Úspora energie a ochrana tepla  

 

Návrh objektu splňuje požadavky ČSN 73 05 40 Tepelná ochrana budov. Podrobně 

viz dokladová část  

 

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s 

omezenou schopností pohybu a orientace  



 

Rodinný dům není řešen jako stavba s bezbariérovým užíváním. 

 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího 

prostředí   

Radon 

 

Na základě zjištěných hodnot objemové aktivity radonu v půdním vzduchu a 

kvalifikovaného posouzení propustnosti základové půdy (nejvyšší propustnost je vysoká) 

hodnotím radonový index plochy pro výstavbu RD na parc. č. 2047/5 k.ú. Pozlovice, okres 

Zlín, jako střední.  

Řešený objekt je realizován na parcele, v jejíž lokalitě ani okolí se nenachází žádná 

ochranná pásma a nejsou stavbou ani vyvolána, vyjma inženýrských sítí vedoucích v 

místní komunikaci. Jejich bližší poloha je v situaci stavby. 

 

10. Ochrana obyvatelstva   

 

Stavba nevyžaduje zvláštní požadavky na situování a stavební řešení z hlediska 

ochrany obyvatelstva. 

 

11. Řešení infrastruktury, napojení na sítě 

 

a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod   

 

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 

 

Stávající stav: Kanalizační stoka DN 250 ve zpevněné komunikaci v ulici Řetechovská 

Správce kanalizace: Obec Pozlovice 

 

Kanalizační přípojka 

 



Rodinný dům bude odkanalizován gravitační kanalizační přípojkou potrubím z 

PVC DN 150 do kanalizační stoky DN 250 vedené zpevněnou komunikací. Napojení 

přípojky na stoku bude provedeno vsazením odbočky DN 200/150. Přípojka bude 

ukončena šachtou DN 600 umístěnou na veřejném pozemku. Kanalizační přípojka se smí 

připojit na stoku jen do určené odbočky, výjimečně do vstupní šachty. Přípojka se 

připojuje na stoku pod úhlem 45˚  až 90˚ (dle tvaru odbočky), výškově se zaúsťuje do horní 

poloviny profilu stoky. Nejmenší přípustný sklon kanalizační přípojky DN 150 jsou 2 %, 

největší dovolený sklon je 40 %. Území nad kanalizační přípojkou v šířce 75 cm od osy 

potrubí na obě strany nesmí být zastavěné, ani osázené stromy. Při realizaci přípojky 

budou dodrženy podmínky ČSN 736005 – nejmenší vodorovné a svislé vzdálenosti 

podzemních sítí. Revizní šachta – umožní měření průtoku, odebírání vzorků a v případě 

ucpání přípojky její tlakové pročištění. Bude umístěna na přístupném místě na veřejném 

pozemku. Bude vybudována jako plastová šachta DN 600, hloubky dle projektu a bude 

opatřena litinovým poklopem. Tato šachta bude zároveň sloužit jako uklidňující šachta 

výtlaku. 

 

Výpočtová část  

 

Roční množství splaškových vod  

- bydlící   4 osoby   35 m3/os/den   140 m
3
/rok  

Denní průměrné množství splaškových vod 

- bydlící   4 osoby   100 l/os/den    0,40 m
3
/den 

Průtokové množství splaškových vod Qs–dle ČSN 736760 čl.4.2.1  

- přiváděná voda Qv = 0,89 l/s  

- zařizovací předměty s nejvyšší hodnotou – WC mísa – 4 ks, 1,6 l/s (tab.1)  

Qs =   Qv + 
3√n x q   =  0,89 + 

3√4 x 1,6 =   2,75 l/s 

 

Venkovní kanalizace (na pozemku investora) 

 

Veškeré odpadní splaškové vody od nově instalovaných zařizovacích předmětů v 

objektu budou svedeny venkovním kanalizačním potrubím do automatické čerpací stanice 

umístěné na pozemku investora. Bude použito potrubí z plastových trub z PVC položených 

do otevřeného výkopu. Jímka automatické čerpací stanice bude vybavena ponorným 

kalovým čerpadlem s řezacím zařízením, plovákovými spínači a řídící jednotkou.  



Odpadní vody budou výtlačným potrubím z PE D 50 přečerpávány do přípojkové 

revizní šachty, odkud budou gravitačně odtékat do splaškové kanalizační stoky. Území nad 

kanalizačním potrubím v šířce 75 cm od osy potrubí na obě strany nesmí být zastavěné, ani 

osázené stromy. Trasa venkovní kanalizace je vedena ve spádu od revizní šachty. 

 

Vnitřní kanalizace  

 

Potrubí ležaté kanalizace bude vedeno ve spádu pod podlahou 1.S. Na vnitřní ležaté 

rozvody bude napojeno stoupací potrubí, nebo přímo svislé připojovací potrubí. Stoupací 

potrubí bude opatřeno dle potřeby kotevními objímkami a ukončeno nad střešní konstrukcí 

ventilační hlavicí. Na stoupacím potrubí bude osazen čistící kus cca 0,5 m nad podlahou 

suterénu. Do stoupacího potrubí bude napojeno připojovací potrubí od jednotlivých 

zařizovacích předmětů. Potrubí bude vedeno ve zdivu v zaomítnutých drážkách.  

Ležatá kanalizace bude provedena z potrubí PVC-U KG systém, stoupací a přípojné 

potrubí je PPr HT systém. 

 

DEŠŤOVÁ KANALIZACE 

 

Srážkové vody ze střechy objektu, ze zpevněných ploch a z drenáží budou 

odváděny dešťovým kanalizačním potrubím do akumulační nádrže o užitném objemu 8 m3
 

umístěné na pozemku investora. Vody z nádrže budou využívány na závlahy. Přebytečné 

srážkové vody budou odváděny přepadem do vsakovací studny s akumulačním objemem 

7,0 m3 vybudované na pozemku p.č. 2047/5 v majetku investora. 

Výpočet odtoku  

Pro výpočet odtoku byl použit déšť o opakování 0,2 a trvání 15 min o intenzitě 180 

l/s.ha. 

 

typ plochy  plocha 
[m2]  

součinitel  déšť  odtok 
[l/s]  

množství 
[m3]  

střechy  227 1,0  180  4,09   

Zpevněné plochy 
(dlažba)  

147 0,7  180  1,85   

Redukovaná plocha   CELKEM  5,94   

 

Vsakovací studna 

 



Bude provedena výstavba 1 vsakovací studně v severovýchodním rohu pozemku 

p.č.2047/5. Vsakovací jáma bude mít průměr cca 3 m, hloubku 4,0 m. Dno vsakovací jámy 

se vysype hrubým štěrkem o mocnosti cca 0,5 m. Do jámy se usadí betonové skruže 

průměru 1 m, mezera mezi skružemi bude cca 1,5 cm. Okolí skruží se vyplní nejprve 

hrubým štěrkem a dále se ukládá stále jemnější materiál a jílové těsnění, aby nedocházelo 

k vyplavování jemných částic do zásypu okolí studny. Vlastní vsakovací studna bude 

ponechána prázdná. 

 

b)  Zásobování vodou   

 

 VODOVOD 

 

Stávající stav: vodovodní potrubí ukončeno ve vodoměrné šachtě  

Správce vodovodu: Vodovody a kanalizace Zlín a.s. 

 

Vodovodní přípojka  

 

V rámci výstavby vodovodního řadu bylo provedeno napojení potrubí vodovodních 

přípojek na tento řad a jejich ukončení ve vodovodních šachtách na jednotlivých 

pozemcích určených pro výstavbu. Na potrubí bude v šachtě osazena vodoměrná sestava s 

obchodním měřením.  

Vodoměrná sestava (Hawle č.101.14 / G 1“)  

– hlavní uzávěr objektu  

- filtr - vodoměr (dodává VaK a.s.)  

- zpětný ventil - vypouštěcí kohout  

- uzávěr vnitřního vodovodu  

- filtr  

- vodoměr (dodává správce vodovodu a.s.)  

- zpětný ventil  

- vypouštěcí kohout 

 - uzávěr vnitřního vodovodu 

 

Venkovní vodovod pitné vody (na pozemku investora)  

 



Venkovní vodovodní potrubí studené pitné vody bude provedeno z plastového 

potrubí PE 100 D 32 a bude vedeno v nezámrzné hloubce. Potrubí bude do objektu 

zavedeno pod základy a bude ukončeno hlavním uzávěrem objektu osazeným v nice ve 

stěně v technické místnosti. 

 

Výpočtová část  

 

Výpočet je metodicky proveden dle směrnice č. 9/73 Sb. Při uvažování aktuálních 

specifických potřeb vody a s přihlédnutím ke směrným ročním potřebám vody, uvedených 

ve vyhl. č. 428/2001 Sb. a upravených vyhl. č. 120/2011 Sb. Ohřev vody bude zajištěn 

nepřímo ohřívaným zásobníkovým ohřívačem umístěným v technické místnosti.  

 

Roční potřeba vody  

- bydlící   4 osoby   35 m3/os/den   140 m3/rok  

Denní průměrná potřeba vody:  

- bydlící   4 osoby   100 l/os/den    0,40m3/den 

Průměrná současná potřeba vody pro objekt: Qp = 0,40 m3/den tj. 0,0046 l/sek 

Maximální denní potřeba vody – návrh:  

Qd = Qp x kd = 0,40 x 1,5 =   0,60 m3/den tj. 0,007 l/sec  

Maximální hodinová potřeba vody – návrh:  

Qd = Qd x kh = 0,007 x 1,9 =   0,013 l/sec tj. 0,048 m3/hod  

Denní průměrná potřeba teplé užitkové vody dle ČSN 06 0320  

- bydlící   4 osoby   82 l/os/den   0,33 m3/den  

Výpočtový průtok dle ČSN 736655 čl.11a) obytné budovy  

Pitná voda  

(vana =0,4; sprcha = 0,3; umyvadlo, dřez, pračka myčka = 0,2)  

Qv = 
2√∑qi

2
 ni  

      = 
2√(0,42

x1)+(0,3
2
x1) + (0,2

2
 x 7) = 0,73 l/s 

Užitková voda  

(výtokový ventil =0,4; WC kombi = 0,1)  

Qv = 
2√∑qi

2
 ni  

      = 
2√(0,42

x1)+(0,2
2
x2) + (0,1

2
 x 4) = 0,53 l/s 

 

 



Vnitřní vodovod  

 

Vnitřní rozvody teplé a studené vody budou provedeny z trubek plastových, 

polypropylenových Hostalen PP3 – PN 20, spojovaných polyfúzním svařováním. Veškeré 

vnitřní vodovodní rozvody budou vedeny ve zdivu v zaomítnutých drážkách a pod 

podlahou chráněny izolačními návleky - studená voda tl.9 mm, teplá voda tl.30 mm. 

Studená voda bude zavedena ke všem výtokům, technologickým spotřebičům a k 

zásobníkovému ohřívači pro potřebu její ohřevu na TUV. Teplá voda bude připravována v 

zásobníkovém ohřívači umístěném v technické místnosti. Na přívod studené vody k 

zásobníkům bude umístěn vodní filtr pro zachycení mechanických nečistot, pojistný a 

zpětný ventil, uzavírací armatury.  

 

c) Zásobování energiemi  

 

Silnoproudé el. Rozvody 

 

Nebylo součástí zadání 

 

d) Vytápění 

 

Zdroje tepla tepelným čerpadlem 

Potřebné teplo pro vytápění a ohřev TV bude zajištěno tepelným čerpadlem firmy NIBE. 

NIBE F1126 se skládá z tepelného čerpadla, doplňkového elektrokotle, oběhových 

čerpadel, trojcestného ventilu pro ohřev teplé vody a inteligentního řídicího systému. 

NIBE F1126 se připojuje na primární a topný okruh. V tepelném čerpadle je výparník, ve 

kterém cirkuluje primární médium (nemrznoucí kapalina), které odebírá energii ze země či 

spodní vody. Tato energie je předávána ve výparníku chladivu, které se zde vypařuje a dále 

proudí do kompresoru, kde je stlačeno, čímž se výrazně zvýší jeho teplota. Horké chladivo 

předá svoji energii v kondenzátoru topné vodě, která následně ohřívá topný systém či 

teplou vodu. 

Teplo bude získáváno ze zemních kolektorů rozmístěných na východní straně pozemku 

v délce cca 200 + 200 m. 



Technické parametry výrobku: 

 

 

Typ NIBE F1126   5 6 8 11 

Topný výkon při 0/35°C* (kW) 4,6 5,56 7,63 11,01 

Elektrický příkon při 0/35°C* (kW) 1,09 1,24 1,62 2,42 

COP při 0/35°C*   4,22 4,5 4,71 4,55 

            

Topný výkon při 0/35°C** (kW) 4,41 5,34 7,33 10,65 

Elektrický příkon při 0/35°C** (kW) 1,14 1,31 1,70 2,62 

COP při 0/35°C**   3,87 4,09 4,31 4,06 

            

Napájení (V) 3 x 400V + N+PE 

Minimální jištění (char.C) (A) 20 20 25 25 

Max.proud kompresor, řídící systém 

a oběhová čerpadla 
(A) 9,5 (1 fáze) 4,6 6,6 9 

Vestavěný kotel max. (kW) 9 

Množství chladiva (R407C) (kg) 1,1 1,4 1,5 1,5 

Maximální teplotní spád (°C) 63/56 

Akustický výkon (LwA)*** (db) 44 

Výška (mm) 1 500 

Šířka (mm) 600 

Hloubka (mm) 620 

Hmotnost (kg) 140 142 160 173 

 

Zdroj tepla pomocí krbu 

Pro zvýšení pohody bydlení popřípadě jako doplňkový zdroj tepla bude osazen v obývacím 

pokoji teplovzdušný krb. Montáž krbu bude provedena dle návodu výrobce pouze 

specializovanou firmou. Krb bude obsluhován a ovládán pouze dospělou a poučenou 



osobou dle návodu výrobce. V žádném případě není možné krb plně naložit palivem a pak 

jej nechat bez dozoru. 

Návrh komínu a kouřovodu  

Kouřové spaliny budou odváděny do samostatného komínového průduchu DN 200, min. 

výšky=5,0 m (min. 0,65 m nad hřeben domu) a jež bude odpovídat ČSN 734201 a 

ostatních souvisejících ČSN. Přitom musí být dodrženy vzdálenosti vyústění komínů od 

hořlavých předmětů. Jeho montáž bude provedena odbornou firmou podle technologického 

postupu s respektováním montážních plánů a montážních postupů výrobce komínu. 

Komínový plášť bude odpovídat ČSN 730802 a spolu s vložkou bude uzemněn dle ČSN-

EN-13501-1. Kontrola a zkoušení spalinové cesty bude provedena dle ČSN 734201. 

Odkouření krbu, tj. kouřovod včetně navazujícího samostatného komínu bude komplexní 

dodávkou specializované firmy. 

e) Vzduchotechnika   

 Odvětrání hygienických zařízení bude přirozené, okenními otvory v těchto 

místnostech. 

 V kuchyni bude nad vařičem umístěn odsavač kuchyňských par v nerezovém 

provedení s vlastním ventilátorem, zpětnou klapkou, tukovým filtrem a osvětlením. 

Použitý vzduch bude odváděn pomocí tepelně izolovaného vzduchotechnického potrubí. 

Použitý vzduch bude vyfukován nad střešní konstrukci objektu v místě, kde pachy 

nebudou obtěžovat okolí 

 Prostor garáže, uřčené pro parkování osobního automobilu, bude přirozeně větrán 

pomocí aeračních otvorů pod stropem a u podlahy. Otvor situovaný pod stropem bude 

rozměru 150x200 mm a otvory u podlahy budou rozměru 150x200mm. Otvory budou z 

vnější strany zakryty protidešťovou žaluzií a zevnitř krycí mřížkou. 

f)  Slaboproudé rozvody 

 Nebylo součástí zadání Bc. Práce 

 

 



g) Komunikace 

 Návrh výškového řešení obou cest vychází z napojení na vozovku stávající veřejné 

komunikace a z výškového umístění novostavby na předmětném pozemku. 

 Obrubníky příjezdové cesty budou osazeny bez převýšení s ohledem na snadnější 

údržbu přilehlých travnatých ploch a odvedení dešťových vod z jejich povrchu příčným 

sklonem min. 1 %. Výškový systém je Bpv. 

Návrh odvodnění komunikací je zvolen zasakováním do přilehlých travnatých ploch na 

pozemku novostavby. Odvodnění povrchu příjezdové cesty je doplněno jedním 

odvodňovacím žlábkem, který je navržen před garáží novostavby. Odvodnění povrchu 

cesty pro pěší je navrženo pomocí dvou odvodňovacích žlábků umístěných před vstupem 

do objektu. 

Skladba konstrukce příjezdové cesty:  

- betonová dlažba  80 mm ČSN 73 6131-1  

- lože dlažby – drť 4-8 mm L  40 mm ČSN 73 6131-1  

- štěrkodrť ŠD  min. 250 mm ČSN-EN 13 285 

 celkem min. 390 mm  

Skladba konstrukce cesty pouze pro pěší:  

- betonová dlažba  60 mm ČSN 73 6131-1  

- lože dlažby – drť 4-8 mm L  30 mm ČSN 73 6131-1  

- štěrkodrť ŠD  min. 150 mm ČSN-EN 13 285 

 celkem min. 240 mm  

Vzory a barevnost dlažby určí architekt stavby.  

V rámci zemních prací bude nejprve provedeno sejmutí stávající kulturní vrstvy.  



Dále budou v rámci stavebního objektu komunikace položeny ochranné vrstvy podloží ze 

štěrkodrti nebo štěrku, na které budou osazeny obrubníky (krajníky) do betonového lože s 

opěrami. Pak budou položeny ostatní jednotlivé vrstvy cest.  

Pro pláň příjezdové i pěší cesty musí být dodržena požadována únosnost, tj. modul 

deformace statické zatěžovací zkoušky Edef,2 = min. 30 MPa. Požadavky na kontrolu 

zemních prací: Průkazní zkoušky k vyjádření shody s předpoklady projektu provádí 

zhotovitel.  

Inženýrské sítě: Před zahájením stavby musí být vytyčeny trasy stávajících inženýrských 

sítí příslušnými správci v místě vjezdu na pozemek. Ochranná pásma sítí, podmínky 

správců a přepisy pro práci v blízkosti sítí musí být dodržovány. Vytyčení sítí bude 

předáno dodavateli a zaznamenáno ve stavebním deníku. Úpravy a přeložky stávajících 

inženýrských sítí nejsou součástí tohoto objektu stejně jako řešení nových sítí. V místě 

vjezdu, pokud tak již není provedeno je nutné ochránit stávající kabelové sítě např. 

betonovými TK žlaby na celou šířku vjezdu. Křížení s inženýrskými sítěmi musí být 

provedeno v souladu s příslušnými ČSN, zejména ČSN 73 6005. 

Dopravní značení: Stavba novostavby nevyvolává žádné nároky na úpravu stávajícího 

dopravního značení ve veřejné komunikaci. 
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Identifikační údaje 

Název stavby:                                Rodinný dům ve svahu Pozlovice 

Místo stavby:                                 Pozlovice, parc. č. 2047/5 

Objednatel:     FAST VUT v Brně 

                                                       Veveří 331/95 

                                                       602 00 Brno 

Investor:                                         FAST VUT v Brně 

                                                       Veveří 331/95 

                                                       602 00 Brno 

Stupeň PD:                                     Dokumentace pro provádění stavby 

Zpracovatel:                                   Michaela Kořínková 

                                                       Nová čtvrť 700 

                                                       538 51 Chrast u Chrudimi 

                                                       Tel: 777 660 777 

Dodavatel:   Bude určen výběrovým řízením 

Charakteristika stavby 

Název stavby:                                Rodinný dům ve svahu Pozlovice 

Místo stavby:                                 Pozlovice, parc. č. 2047/5 

Druh stavby:      Stavba trvalá – novostavba s jedním 

 nadzemním a jedním podzemním 

 podlažím 

Účel stavby:      Rodinný dům 

Vztah stavby k ÚPD:  Z hlediska územně plánovací 

dokumentace je novostavba rodinného 

domu plně v souladu s polohou v obci a 

ÚPD 

 

 



 

a) Informace o rozsahu staveniště  

 

Staveniště se nachází na pozemcích stavebníka. Areál bude uzavřen oplocením 

drátěným plotem, přístupný z přilehlé komunikace. Zařízení staveniště se bude nacházet v 

areálu na parcele č. 2037/5. Vytěžená zemina se bude z 90% použita na terénní úpravy. 

 Rozsah samotný by neměl přesáhnout plochu obvyklou a zasáhnout mimo vlastní 

pozemky stavebníka. Umístění stavby vzhledem k regulativům celého území je pevně 

dáno. Prostor pro zařízení stavby bude nutno v budoucnu korigovat dle potřeb pokračující 

výstavby na tomto území.  Pro potřeby výstavby nebude nutno provést zábor 

jakýchkoliv komunikací. Vlastní výstavba bude probíhat po odstranění stavbě bránících 

objektů. Příjezd na staveniště bude probíhat z přilehlé komunikace na východní straně 

pozemku. Samotná výstavba nebude pro dané území výrazně omezujícím faktorem, 

protože nevyžaduje využívání stávajících ploch mimo zastavované území.  

Stavba bude prováděna dodavatelsky jednotlivými subdodavateli stavby. Pro skladování 

materiálu a soc. zázemí pracovníků na stavbě jsou na staveništi vyhrazeny plochy.  

 Zemina určená pro potřeby stavby bude přemístěna dle potřeb stavby. Prostor pro 

dočasné skladování stavebního materiálu je vymezen při zpevněné komunikaci v jižní části 

staveniště. Vedle tohoto prostoru je umístěno míchací centrum, silo, skládka písku, 

uzamykatelný sklad.  

Sociální zařízení pro pracovníky na stavbě bude zajištěno v jižní části staveniště pomocí 

buňky MB 70.  

 Hlavní vjezd a vstup na stavbu bude z přilehlé komunikace na severní straně 

pozemku, tento vjezd bude využíván i pro přepravu dohodnutých rozhodujících konstrukcí, 

materiálů a látek na staveniště.  

 

b) Napojení na zdroje vody, elektřiny  

 

 Pro potřebu výstavby bude využit dočasný přístup ke zdrojům vody a elektřiny na 

pozemcích okolní výstavby. 

Voda a elektrická energie bude na staveništi rozvedena z jednoho centrálního místa dále 

dle potřeby po celém staveništi.  

   

 



c) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob  

 

 Plocha staveniště bude oplocena drátěným plotem v. 2000 mm. Vjezd na staveniště 

bude opatřen drátěnou otvírací bránou. Tato brána je mimo i během výstavby řádně 

zabezpečena proti vstupu nepovolaných osob.  

 Všechny vchody budou řádně označeny tabulkami s nápisem „Nepovolaným vstup 

zakázán“.  

 

d) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany 

veřejných zájmů  

 

 Jelikož staveniště žádným způsobem neohrožuje veřejné zájmy, není potřeba 

žádných zvláštních opatření.  

 Provoz hlučných mechanismů musí být omezen a pokud možno přesunut přímo na 

pracoviště nebo použít stroje se sníženou hlučností. U dopravních prostředků vypínat 

motory při nakládce a vykládce a přizpůsobit režim stavby tak, aby co nejméně rušil okolí, 

zejména brzy ráno, večer a v noci.  

 Při provádění nesmí hluk ze stavební činnosti přesahovat:  

v době od 7.00 - 19.00 65 dB (A)  

v době od 6.00 - 7.00 a od 21.00 - 22.00 55 dB (A)  

od 22.00 - 6.00 hod. 45 dB (A) v trvalé ekvivalentní hladině.  

 Stavební činnost stavebními mechanismy a hlučné práce provádět:  

v pracovní dny od 7.00 - 21.00 hod.  

v sobotu 8.00 - 16.00 hod.  

v neděli klid.  

 

e) Řešení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů  

 

 V řešení zařízení staveniště se bude využívat dočasných staveb zařízení staveniště.  

 

 

f) Popis staveb zařízení staveniště, které vyžadují ohlášení  



 

 Na staveništi se nenachází žádné objekty, které vyžadují ohlášení. 

  

g) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska 

bezpečnosti a ochrany zdraví  

 

Bezpečnost práce  

 Zhotovitel stavby pověří vedením realizace stavby osobu s příslušnou autorizací dle 

Zákona č. 360/92 Sb., v platném znění. Ta zajistí úkoly v souladu s ustanovením §44 

Stavebního zákona z hlediska ochrany veřejného zájmu při realizaci stavby:  

 Autorizovaná osoba je ve smyslu § 46b stavebního zákona v rozsahu předmětu své 

činnosti odpovědná za řádné provedení prací v souladu s dokumentací ověřenou stavebním 

úřadem ve stavebním řízení, za dodržení podmínek stavebního povolení, povinností k 

ochraně života a zdraví osob a bezpečnosti práce, vyplývajících z ostatních právních 

předpisů. Vedení realizace stavby znamená výkon soustavného dohledu nad její realizací z 

hlediska požadavků českého právního řádu a příslušné odbornosti.  

 Na staveništi nutno zajistit veškerá ustanovení bezpečnosti práce při stavebních 

pracích v souladu s vyhláškou Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu 

č. 324/1990 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích, a pro 

provoz Vyhláška č. 48/1982 Sb. (Plný rozsah v souladu s publikací ČKAIT – Doporučený 

standard metodická řada DOS M 14 VYST 99 – Bezpečnost práce při výstavbě).  

 Na stavbě budou dodržována příslušná ustanovení vyhlášky číslo 83/1976 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů upravující požadavky na provádění staveb a vyhláška č. 

137/1998 Sb.  

Další normy a předpisy jsou ČSN 05 0610 Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem 

a ČSN 05 0630 Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem.  

 Zdroje ohrožení zdraví při výstavbě a jejich omezení:  

Práce ve výškách – zábradlí  

Práce v rýhách a jamách – zabezpečení stěn výkopů  

Ohrožení elektrickým proudem – zabezpečení obsluhy a údržby strojů kvalifikovanými 

osobami  

 Všeobecné požadavky:  

Zákaz používání alkoholu  

Používání ochranných pomůcek  



Pořádek na staveništi  

Osvětlení, ohrazení, zabezpečení staveniště  

Zákaz vstupu nepovolaným osobám na staveniště  

Dodržování projektu a stanovených technologických postupů  

Pravidelná školení BOZ  

Respektování Zákoníku práce  

 Způsob omezení rizikových vlivů:  

Zpracování a dodržování Provozního předpisu, Havarijního řádu a Požárních 

poplachových směrnic  

Zabezpečení všech činností poučenými, vyškolenými zodpovědnými osobami  

Dodržování a respektování podmínek Požární zprávy, návodů k obsluze zařízení  

Používání ochranných pomůcek a pracovních oděvů  

Respektování BOZ  

Dodržování Zákoníku práce  

Pravidelné školení všech pracovníků z hlediska BOZ  

Při výstavbě nutno respektovat:  

ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí  

ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí  

ČSN 73 3050 Zemní práce  

ČSN 73 3300 Provádění střech  

ČSN 73 0090 Zakládání staveb  

ČSN 73 3053 Násypy z kamenité sypaniny  

ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce  

ČSN 73 3610 Provádění klempířských prací  

ČSN 73 0550 Izolace  

Zákoník práce a další ČSN, ON k provádění staveb  

ČSN 73 0212-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti  

Část 1: Základní ustanovení  

ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti  

Část 3: Pozemní stavební objekty  

ČSN 73 2005 Injekčné práce v stavebníctve  

ČSN 73 2031 Zkoušení stavebních objektů, konstrukcí a dílců  

Společná ustanovení  

ČSN 73 2061-1 Zatěžovací zkoušky zdiva  



Část 1: Všeobecná ustanovení  

ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí  

ČSN 73 3040 Geotextílie v stavebných konštrukciách  

Základné ustanovenia  

ČSN 73 3050 Zemné práce  

Všeobecné ustanovenia  

ČSN 73 3130 Stavební práce. Truhlářské práce stavební  

Základní ustanovení  

ČSN 73 3150 Tesařské spoje dřevěných konstrukcí. Terminologie třídění  

ČSN 73 3440 Stavební práce. Sklenářské práce stavební  

Základní ustanovení  

ČSN 73 3450 Obklady keramické a skleněné  

ČSN 73 3610 Klempiarske práce stavebné  

ČSN 73 4210 Provádění komínů a kouřovodů a připojování  

spotřebičů paliv  

ČSN 73 8101 Lešení. Společná ustanovení  

ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce  

ČSN 73 8107 Trubková lešení  

 

h) Podmínky pro ochranu životního prostředí  

 

 Vzhledem k povaze stavby nejsou kladeny žádné speciální požadavky na péči o 

životní prostředí po dobu realizace stavby. Budou dodrženy požadavky na provádění 

stavby dané stavebním povolením.  

 Nakládání s odpady vzniklými v rámci výstavby bude řešeno podle zák. č. 

185/2001 Sb.  

 Odpadové hospodářství (posouzení z hlediska zák. č. 185/2001 Sb. O odpadech a o 

změně některých dalších zákonů v platném znění)bude řešeno v této struktuře:  

VLASTNÍ VÝSTAVBA  

-beton  

-plasty  

-dřevo  

-papír  

-ocel  



 Přehled předpokládaných odpadů vzniklých v rámci stavby dle vyhl. 381/2001 Sb. 

katalogu odpadů:  

- odpad skup. 08 – odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot  

- odpad skup. 17 – stavební a demoliční odpady  

- odpad skup. 15 – odpadní obaly : absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály a 

ochranné oděvy jinak neurčené 

Kód  Druh odpadu  Využití  
08 01 11*  odpadní barvy a laky 

obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné 
nebezpečné látky  

likvidace na skládce určené 
pro nebezpečné odpady  

08 01 17*  odpady z odstraňování barev 
a laků obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné 
nebezpečné látky  

likvidace na skládce určené 
pro nebezpečné odpady  

15 01 01  papírové a lepenkové obaly  likvidace na skládce určené 
pro tento odpad  

15 01 02  plastové obaly  likvidace na skládce určené 
pro tento odpad  

17 01 01  beton,železobeton  využití na stavbě pro zásypy, 
podkladní vrstvy nebo 
likvidace na skládce  

17 01 02  cihly  využití na stavbě pro zásypy 
nebo likvidace na skládce  

17 01 03  tašky a ker. výrobky  využití na stavbě pro zásypy 
nebo likvidace na skládce  

17 05 00  vytěžená zemina  odvoz mimo staveniště na 
místo pro ni určené  

17 02 01  dřevo  likvidace na skládce určené 
pro tento odpad  

17 08  stavební materiály na bázi 
sádry  

likvidace na skládce určené 
pro tento odpad v příp. 
nebezpečného odpadu 
likvidace na skládce určené 
pro nebezpečné odpady  

17 09 04  směsný stavební a/nebo 
demoliční odpad  

likvidace na skládce určené 
pro tento odpad nebo úprava 
v zařízení určeném na 
recyklaci stavebních odpadů  

 

Neupravené nebo nevytříděné stavební odpady nebudou využívány na terénní úpravy. V 

případě, že na stavbě vzniknou odpady, které nejsou výše uvedeny bude s nimi nakládáno 

v souladu se zákonem o odpadech a příslušných souvisejících vyhlášek.  

Během realizace bude eliminována prašnost vznikající bouracími a stavebními pracemi, 

přesunem materiálů a také pohybem stavebních mechanismů.  



Ochrana zeleně v průběhu zřizování zařízení staveniště se nenachází žádná stávající zeleň, 

proto nebude třeba řešit její odstranění a nebude zde tak kladen žádný požadavek na 

ochranu stávající zeleně. 
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a) Účel objektu  

 

Název stavby:                                Rodinný dům ve svahu Pozlovice 

Místo stavby:                                 Pozlovice, parc. č. 2047/5 

Druh stavby:   Stavba trvalá – novostavba s jedním nadzemním a     

 jedním podzemním podlažím 

Účel stavby:   Rodinný dům 

Vztah stavby k ÚPD: Z hlediska územně plánovací dokumentace, je 

novostavba rodinného domu plně v souladu 

s polohou v obci a ÚPD 

 

b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního řešení  

 

Zhodnocení polohy a staveniště  
  

 Zájmové plocha pro novostavbu rodinného domu se nachází na okraji obce západně 
od středu obce Pozlovice. Sousední a další parcely jsou zastaveny rodinnými domy.  
 Parcela, na které zamýšlí stavebník postavit novostavbu, je svažitá podél 
komunikace, převážně zatravněná 

 

Urbanistické a architektonické řešení stavby  
 

Novostavba rodinného domu je situována na parcele 2047/5 v katastru obce Pozlovice 

v zastavěném území s objekty pro bydlení. Dům je řešen jako rodinné sídlo nepravidelného 
tvaru, prosvětlený, vrostlý do stoupajícího terénu podzemním podlažím.  

Vnitřní dispozice vychází z potřeb a nároků stavebníka. V suterénu je umístěna 
prostorná garáž pro jeden osobní vůz a zahradní techniku pro údržbu pozemku a přístupové 
cesty. Ve zbylé části suterénu je umístěna místnost pro uložení jízdních kol, technická a 
úklidová místnost, prádelna a sklad na sezónní vybavení. Podsklepená a nadzemní část 
objektu je propojena schodištěm tvaru U uzavřeném ve schodišťovém prostoru. 

 V přízemní části domu je situován obytný prostor pro čtyřčlennou domácnost. Tato 
část je rozdělena na společenskou část s kuchyní, jídelnou a obývacím pokojem. 
Z prostorného obývacího pokoje je prosklenými dvoukřídlými dveřmi přístupná venkovní 
terasa. Klidová část objektu je od společenské části zcela oddělena chodbami. V této části 
jsou umístěny dva dětské pokoje a pracovna. Pokojům náleží šatna a koupelna. Ložnice je 
situována na jižní stranu, má samostatnou šatnu a malou koupelnu se sprchovým koutem a 
WC.  

Samostatné WC se nachází u vstupu do objektu v severní části objektu.  
Zahrada a odpočinková zóna se nachází na jižní straně parcely. Na bazén navazuje po 

terénním schodišti přístupná terasa s vchodem do obývacího pokoje nebo ložnice. 
Příjezd na pozemek je zajištěn z ulice Řetechovská po zpevněné asfaltové komunikaci 

vedoucí z centra obce Pozlovice do obce Řetechov. Na hranici pozemku bude zřízena 



posuvná brána a vjezd do garáže po příjezdové cestě z betonové dlažby. Taktéž hlavní 
vstup do objektu je zajištěn brankou na hranici pozemku a terénním schodištěm. 

Objekt bude zastřešen plochou jednoplášťovou střechou. Suterénní část fasády bude 
obložena umělým kamenem imitujícím lámaný mramor. Na celém objektu bude proveden 
kontaktní zateplení ETICS. První nadzemní podlaží bude mít povrchovou úpravu fasády 
omítku světlé barvy dle výběru investora. 

 

 Řešení bezbariérového užívání navazujících ploch a komunikací 
 

Rodinný dům není řešen jako stavba s bezbariérovým užíváním. 
 

c) Základní údaje o kapacitě stavby  

Plocha stavbou dotčeného území:                1 987 m2  

Plocha zastavěná navrhovaným objektem:       232 m2  

Zpevněné plochy:                                          171 m2  

Plocha zeleně:                                                   1 584 m 2 

Procento zastavění:                                             20 % 

Obestavěný prostor:                                       1 123 m3  

Podlahová plocha 1.NP                                       212 m
2 

Podlahová plocha 1.S                                            80 m
2 

 

d) – f) Technické a konstrukční řešení objektu  

 

Výkopy 

 

Před započetím výkopových prací bude správci inženýrských sítí provedeno vytýčení 
jejich stávajícího průběhu. Při křížení nebo souběhu bude výkop prováděn ručně s ohledem 
na vedené sítě. Skutečný průběh síti bude následně vyznačen v situaci a potvrzen správci 

sítí.  
Výkopy budou provedeny v rozsahu pro umístění a založení objektu novostavby a pro 

vedení přípojek inženýrských sítí do objektu. 
Provádění výkopových prací předchází odstranění vegetačního pokryvu. Dále bude 

sejmuta vrstva ornice, která bude deponována k pozdějším úpravám v rámci pozemku. 
Vlastní výkopové práce budou provedeny sejmutím hornin v ploše až na odpovídající 
úroveň. Konečně bude proveden výkop pro vlastní základové konstrukce a jednotlivá 
vedení přípojek. Dočištění bude prováděno ručně. Základová spára bude chráněna proti 
promrzání, rozbřídání a vysychání.  

Zpětné zásypy budou prováděny po vrstvách max. 300 mm a budou po vrstvách 
hutněny na 150 kPa. Hlubší výkopy budou zapažené nebo prováděné s bezpečným 
sklonem. 

 

Základové poměry 

 

V místě dosud nebyl proveden žádný průzkum, použitelný při řešení současného úkolu. 
Geologická stavba území je rámcově známa, je zakreslena např. v Geologické mapě ČSR 
1:50 000, list 11-38 Zlín. Z hlediska potřeb zakládání konkrétního objektu se jedná o 
staveniště neprozkoumané.  



Na mapě inženýrskogeologického rajónování ČR v měřítku 1 : 50 000, patří staveniště 
do rajonu Sj, podrajónu č. (4). Ten je charakterizován přítomností poloskalního podloží v 
proměnlivé hloubce do 1 m, překrytého nejvýš 1 m mocnou polohou soudržných zemin. 
Skutečná geologická stavba území neodpovídá předpokládané. 

 

Založení 

 

Vzhledem k dobrým základovým poměrům bude objekt založen na základových 
pasech z prostého betonu šířky 500 mm s úrovní spodního povrchu -1,35 m na západní 
straně objektu a na východní straně s úrovní povrchu -3,55 m. Pasy budou provedeny z 

prostého betonu. Součástí založení je podkladní beton tloušťky 150 mm vyztužený 
výztužnou sítí, pod deskou bude podkladní vrstva z betonu nižší třídy nahrazovat štěrkový 
podsyp. Konstrukce bude izolována.  

Odvodnění okolí stavby bude zajišťovat drenážní systém po obvodu navrhovaného 
objektu.  

Hutnění zásypu, který bude proveden v půdoryse a okolí domu je třeba provádět po 
vrstvách 200÷300mm, střídavě „uvnitř“ a „vně“. Tento postup zamezí vzniku příčného 
tlaku na nearmované základové pasy.  

Požadována únosnost: Rdt=200kPa; Edef=40MPa 

 

Svislé konstrukce 

 

Rodinný dům je navržen nepravidelného půdorysu o rozměrech 17,9 m x 14,6 m 
(rozměry včetně zateplení fasády). Objekt je částečně podsklepený s jedním nadzemním 
podlažím. Svislé konstrukce jsou zděné tl.300 a 250mm. 

Svislé nosné konstrukce tvoří obvodové stěny z cihel POROTHERM 30 P+D na 
tepelně izolační maltu. Nosné konstrukce vnitřní z cihel POROTHERM 30 P+D 

Nosné konstrukce obvodových stěn 1.NP jsou doplněné o tepelnou izolaci tl. 160 mm 
z desek z expandovaného fasádního polystyrenu (Isover EPS - F λ=0,038 W/mK).  

V suterénu tvoří nosnou konstrukci obvodové stěny z tvárnic ztraceného bednění BEST tl. 
300 mm doplněné o tepelnou izolaci tl. 120 mm z desek z extrudovaného polystyrenu 
(Styrodur λ=0,034 W/mK).  Líc fasády bude tvořen obkladem z umělého kamene 
imitujícím lámaný mramor. 

Celková stabilita objektu je zajištěna stěnovým konstrukčním systémem.  
Při provádění je nutné dodržovat technologické postupy stanovené jednotlivými 

dodavateli. 

 

Vodorovné konstrukce 

 

Na obvodové stěny suterénu bude proveden železobetonový věnec, který bude 
součástí monolitické železobetonové desky a zároveň bude plnit funkci nadokenních 
překladů. Deska bude vyztužena dle statického řešení, které nebylo součástí bakalářské 
práce. Tloušťka deky bude 200 mm. V nadzemním podlaží bude věnec proveden podle 
zásad uvedených v technických podkladech firmy POROTHERM. Strop tohoto podlaží 
bude tvořen nosníky POROTHERM a stropními vložkami MIAKO. Součástí věnců 
nebudou překlady nad otvory. Ty budou v 1.NP tvořeny nosnými překlady PTH 7. 



Podhledy – v nadzemní části objektu jsou navržené podhledy ze sádrokartonu. Nosná 
konstrukce podhledu bude z vlastních nosných profilů typového systému. Kotvení 
podhledu pomocí ocelových hmoždinek  

Ve vlhkém prostředí je nutné použít sádrokarton s odolností proti vlhkosti.  

Provedení dle zásad výrobce (zavěšení na ocelových táhlech s kovovými 
hmoždinkami, styky SDK a stěny apod.). 

 

Okna a balkonové dveře 

 

V objektu budou osazena okna a balkonové dveře s dřevěnými rámy s přerušeným 
tepelným mostem a zasklená izolačním dvojsklem (Un = 1,2 W/m2K pro celý výrobek dle 
ČSN 73 0540-2). Okna budou členěna na část výklopnou s ovládacím pákovým 
mechanismem ve výši 1200 mm a část pevnou.  

typový lepený profil - Slavona SC 78 SOLID COMFORT  

typové profily po obvodu spec.těsnící profil, Uw - 1,1 Wm²K  
nosný okenní rám - prodloužený profil  
kování: bezpečnostní celoobvodové kování,  
okenní klika Titan ( typ Maco Harmony)  
provedení: lepený profil BO, lazura s UV ochranou dle vzorku  
Nová okna musí splňovat tepelně technické vlastnosti dle ČSN 73 0540-2. Nutno 

použít u všech výplní těsnící pásky vnější a vnitřní spáry mezi rámem výplní a ostěním.  
Při osazování výplní otvorů dodržovat technické dokumentace a postupy stanovené 

jednotlivými dodavateli. Zejména kotvení jednotlivých výplní otvorů. 
 

Vstupní dveře bezpečnostní  

 

o typový lepený profil - Slavona Trend- KALISTO  

o vstupní křídlo plné hladké s PU tepelně izolační výplní  
o typové profily po obvodu spec.těsnící profil, Uw - 1,1 Wm²K  
o padací těsnící práh  
o bezpečnostní zárubeň pro vstupní dveře - masivní dřevěný profil  
o zasklení : dvojsklo čiré Ug= 1,1 vnější sklo bezpečnostní  
o kování: bezpečnostní dveřní kování, zástrče proskleného křídla 

o klika se štítkem bezpečnostní  
o AL práh typový s přerušeným tepelným mostem  
o provedení: lepený profil SM, lazura s UV ochranou dle vzorku 

 

Vnitřní dveře  

 

jednokřídlové, hladké, bezfalcové  
zárubeň: masivní rámová osadit do líce stěny  
kování: dveřní panty TECTUS(skryté) nerez  
klika/rozeta zapuštěná nerez mat (FSB model 1108 )  

dveřní zarážka podlahová nerez mat(FSB 3878 )  
zámek vložkový  
provedení: křídlo-hrany masiv buk, plocha tvrzená fólie  
tvrzená fólie odstín dle výběru  
zárubeň- masivní lepený profil BUK  



 kování- nerez mat  
 

Garážová vrata  

 

s motorovým pohonem, s vnitřní polyuretanovou izolací a přerušenými tepelnými mosty  
spodní a horní sekce je ukončena profilem s gum. těsněním  
sekce s bezpečnostními prvky proti sevření  
pojezd pod stropem  

 

  

 

Izolace 

 

Tepelné izolace  
 Stěny budou zatepleny pomocí izolace tl. 160 mm z desek z expandovaného 
fasádního polystyrenu (Isover EPS - F λ=0,038 W/mK) nalepených z vnější strany na 
zdivo. V suterénu bude nosná konstrukce obvodových stěn doplněna o tepelnou izolaci tl. 
120 mm z desek z extrudovaného polystyrenu (Styrodur λ=0,034 W/mK). Z těchto 
izolačních desek s uzavřenou strukturou určených pro izolaci vnějších stěn bude provedena 
i izolace soklu v nadzemním podlaží a to min. 300 mm nad úroveň terénu. Při provádění je 
nutné dodržovat technologické postupy stanovené jednotlivými dodavateli. Zejména 
založení, lepení a kotvení fasády.  
 Zateplovací systém musí splňovat požadavky kladené izolaci užívanou v ETICS dle 
článku 4.5 v normě ČSN EN 13500 Tepelně izolační výrobky ve stavebnictví - Vnější 
tepelně izolační kompozitní systémy.  
 Jako tepelná izolace střechy budou použity desky tepelná izolace EPS 100 
S doplněna o izolační spádové klíny z polystyrenu. Minimální tloušťka izolace bude 150 
mm.  

 V konstrukci podlah v 1.NP budou použity izolační desky STYROTRADE 
Polystyren EPS 200 S Stabil v tl. 100 mm, λ=0,034 W/m.  
 

Hydroizolace  

Svislá a vodorovná hydroizolace spodní stavby je tvořena - penetrační asfaltový nátěr. 1x 
Sklobit 40 mineral hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné 
tkaniny (min. 200 g/m2). Na horním líci je pás opatřen jemným separačním posypem, na 
spodním líci je opatřen separační PE fólií. 1x Foalbit AL S 40 Zábrana protiradonová a 
parotěsná z oxidovaného asfaltu s vložkou z hliníkové fólie. Horní líc jemný minerální 
posyp, vespod mikrotenová fólie.  
Koupelny, WC, technická místnost - Plošná izolace Aquafin 2K (4kg/m2), rohy, kouty a 
přechody vyztužit páskou ASO Dichtband. Prostupy - utěsnit flexibilním tmelem 
ASOFLEX SDM (přes penetraci ASODUR GBM posypanou pískem), na líci stěny osadit 
manžetu Dichtmanschette zapracovanou do Aquafinu 2K. Izolace bude provedena rovněž 
na stěnách do výšky minimálně 500 mm, u sprchových koutů na výšku obkladu.  
Při provádění izolací nutno dodržet postupy stanovené dodavatelem dle technických listů 
(vkládání výztužných pásku do rohů, penetrace apod.). 
 

Povrchy stěn a stropů  
 

 V objektu budou vyzdívané stěny opatřeny štukovými omítkami POROTHERM 
Universal.  



 Při materiálových změnách musí být přechodové části přetaženy skelným pletivem 
Stiflex resp. mřížkou s dostatečným přesahem přes oba povrchy.  
 Vnitřní malby budou provedeny na vyzrálé povrchy kvalitními nátěrovými 
hmotami s vhodnou krycí schopností – akrylátovou disperzní malbou minimálně ve dvou 
vrstvách. 
 

Podlahy, obklady  

 

 Obytné místnosti a chodby bude použita laminátová podlaha, třídy reakce na oheň: 
Cfl – s1. V prostoru koupelen, skladu, WC a technické místnosti protiskluzná keramická 
dlažba. V obývacím pokoji, kuchyni a jídelně keramická dlažba. 
 Podlahy v hygienických a sociálních zařízeních budou vždy opatřeny hydroizolační 
stěrkou včetně vytažení fabionů – např. Schomburg Saniflex nebo Aquafin 2K.  
 Přechody mezi jednotlivými typy krytin budou opatřeny přechodovými lištami z 
ušlechtilé oceli.  
 Obklad za kuchyňskou linkou v pásu mezi spodními a horními skříňkami. 
 

Střecha 

 

 Objekt je zastřešen plochou jednoplášťovou střechou. Nosnou konstrukci bude 
tvořit systém POROTHERM – stropní nosníky POT a stropní vložky MIAKO. Nosná 
konstrukce stropu bude provedena ve dvou výškových úrovních. V sektorech s obývacím 
pokojem a s chodbou bude tloušťka stropu 250 mm. V části s dětskými pokuji bude kvůli 
většímu rozpětí tloušťka konstrukce 290 mm. Na nosnou konstrukce se nanese penetrační 
emulze DEKPRIMER. Další vrstvou bude vzduchotěsnící, a zároveň provizorní vodotěsná 
vrstva GLASTEK AL 40 MINERAL PUK. Výšková úroveň bude následně dorovnána 
izolací z expandovaného polystyrenu v tloušťce 140 a 180 mm. Tato izolace bude 
přilepena polyuretanovým lepidlem (variantně systém mechanického kotvení) Spád střechy 
bude vytvořen pomocí spádových klínů EPS 100 S. Krytinu střechy bude tvořit 
hydroizolační samolepící pas z SBS modifikovaného Asfaltu GLASTEK 30 STICKER 
PLUS a pás z SBS modifikovaného asfaltu s břidličným posypem ELASTEK 40 (50) 

SPECIAL 

DEKOR. 

 Prostupy sítí střešní rovinou jsou lemovány klempířským oplechováním nebo 
pomocí tvarovek. Prostupy koordinovat s profesemi. 
 

Fasáda 

 

 Na obou části objektu, nadzemní i suterénní části bude proveden certifikovaný 
systém zateplení ETICS. V nadzemním podlaží bude provedena izolace EPS – F tl. 160 

mm, v suterénu bude izolant tvořit XPS STYRODUR tl. 120 mm.  
 Na části vyčnívající nad terén bude následně proveden lepený obklad z umělého 
kamene firmy MAGICRETE v provedení imitujícím lámaný mramor. 
 V 1.NP bude líc fasády tvořen omítkovinou firmy BAUMIT – GRANOPOR TOP 

v odstínu dle výběru investora. 
 

Truhlářské prvky  
 

 Interiérové truhlářské prvky budou především vnitřní dřevěné parapety a dřevěné 
zakrývací prvky některých instalací na stěnách. Svým materiálovým charakterem budou 
odpovídat výplním dveřních otvorů. 



 

Prostupy  

 

 Prostupy dle výkresů specialistů (nebylo součástí zadání bakalářské práce), 
prostupy zdravotní instalace a části elektro budou provedeny vynecháním při betonáži 
nebo zdění (betonová deska, stěny, příčky).  
 Předpokládá se použití typových překladů použitého systému, případně použití 
ocelových úhelníků.  
 Větší drážky budou vynechány při zdění. 
 

Vliv stavby na životní prostředí  
 

 Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Podle projektu by měl být 
objekt vybudován z materiálů splňujících hygienické normy, tudíž jsou životnímu prostředí 
neškodné.  
 Odpadní vody jsou odváděny do kanalizace. Odpad je tříděn do několika skupin a 

svážen specializovanou firmou do třídírny komunálního odpadu a posléze skládkovány, či 
páleny. Provoz v objektu nezatěžuje okolí hlukem.  
 

Řešení dopravy, napojení stavby  

 

 Pozemek je dopravně připojen na vozovku stávající ulice vjezdem šířky cca 5 m. 

Na vlastním pozemku navazuje na tento vjezd příjezdová cesta k rodinnému domu šířky 5 
m.  
 

Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  
 

Radon  

 Na základě zjištěných hodnot objemové aktivity radonu v půdním vzduchu a 
kvalifikovaného posouzení propustnosti základové půdy (nejvyšší propustnost je vysoká) 
lze hodnotit radonový index plochy pro výstavbu RD na parc. Č. 2047/5  k.ú. Pozlovice, 
okres Zlín, jako střední.  
 Řešený objekt je realizován na parcele, v jejíž lokalitě ani okolí se nenachází žádná 
ochranná pásma a nejsou stavbou ani vyvolána, vyjma inženýrských sítí vedoucích v 
místní komunikaci. Jejich bližší poloha je na situaci stavby.  
 

Dodržení obecných požadavků na výstavbu  
 

Bezpečnost práce  
 

 Základním právním předpisem pro výstavbu je Vyhláška Českého úřadu 
bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb. O bezpečnosti práce a 
technických zařízeních při stavebních pracích, a pro provoz Vyhláška č. 48/1982 Sb, ve 
znění vyhlášky č.192/2005. Na stavbě budou dodržována příslušná ustanovení vyhlášky 
číslo 83/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů upravující požadavky na provádění staveb 
a vyhláška č. 137/1998 Sb.  
 Další normy a předpisy jsou ČSN 05 0610 Bezpečnostní předpisy pro svařování 
plamenem a ČSN 05 0630 Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem.  
Zásadami v těchto výnosech a souvisejících normách je nutno se řídit po celou dobu 
výstavby.  
 Zdroje ohrožení zdraví při výstavbě a jejich omezení:  



o Práce ve výškách – zábradlí  
o Práce v rýhách a jamách – zabezpečení stěn výkopů  
o Ohrožení elektrickým proudem – zabezpečení obsluhy a údržby strojů 

kvalifikovanými osobami  
 

Všeobecné požadavky:  
 

o  Zákaz používání alkoholu  
o  Používání ochranných pomůcek  
o  Pořádek na staveništi  
o  Osvětlení, ohrazení, zabezpečení staveniště  
o  Zákaz vstupu nepovolaným osobám na staveniště  
o  Dodržování projektu a stanovených technologických postupů  
o  Pravidelná školení BOZ  
o  Respektování Zákoníku práce  

 

Způsob omezení rizikových vlivů:  
 

o Zpracování a dodržování Provozního předpisu, Havarijního řádu a Požárních 
poplachových směrnic  

o Zabezpečení všech činností poučenými, vyškolenými zodpovědnými osobami  
o Dodržování a respektování podmínek Požární zprávy, návodů k obsluze zařízení  
o Používání ochranných pomůcek a pracovních oděvů  
o Respektování BOZ  
o Dodržování Zákoníku práce  
o Pravidelné školení všech pracovníků z hlediska BOZ  

 

o ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí  
o ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí  
o ČSN 73 3050 Zemní práce  
o ČSN 73 3300 Provádění střech  
o ČSN 73 0090 Zakládání staveb  
o ČSN 73 3053 Násypy z kamenité sypaniny  
o ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce  
o ČSN 73 3610 Provádění klempířských prací  
o ČSN 73 0550 Izolace  
o Zákoník práce a další ČSN, ON k provádění staveb  

 

Poznámka  
 

Prostupy hydroizolací střechy musí odpovídat ČSN.  
Přechody mezi jednotlivými materiály budou řešeny přechodovými kovovými lištami 
(různé povrchy podlahy, stěn apod.).  
Při rozporu mezi výkresem stavebním a jednotlivých profesí platí stavební výkres  
ČSN 73 0212-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti  
Část 1: Základní ustanovení  
ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti  
Část 3: Pozemní stavební objekty  
ČSN 73 2031 Zkoušení stavebních objektů, konstrukcí a dílců  
Společná ustanovení  
ČSN 73 2061-1 Zatěžovací zkoušky zdiva  



Část 1: Všeobecná ustanovení  
ČSN 73 3440 Stavební práce. Sklenářské práce stavební  
Základní ustanovení  
ČSN 73 3450 Obklady keramické a skleněné  
ČSN 73 4210 Provádění komínů a kouřovodů a připojování spotřebičů paliv  
ČSN 73 8101 Lešení.  
ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce  
ČSN 73 8107 Trubková lešení 
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1. Identifikační údaje 

Název stavby:                                Rodinný dům ve svahu Pozlovice 

Místo stavby:                                 Pozlovice, parc. č. 2047/5 

Investor:                                         FAST VUT v Brně 

                                                       Veveří 331/95 

                                                       602 00 Brno 

Stupeň PD:                                     Dokumentace pro provádění stavby 

Zpracovatel:                                   Michaela Kořínková 

                                                       Nová čtvrť 700 

                                                       538 51 Chrast u Chrudimi 

                                                       Tel: 777 660 777 

 

2. Úvod 

Předmětem tohoto PBŘ je projektová dokumentace „Rodinný dům ve svahu 

Pozlovice“ v obci Pozlovice u Luhačovic, parc.č. 2047/5 

PBŘ je zpracováno v souladu se zněním zákona o územním plánování a stavebním 

řádu /Stavební zákon/ č. 183/2006, vyhl. č.499/2006 Sb. /O dokumentaci staveb/, podle 

prováděcí vyhlášky č.268/2009 o obecných technických požadavcích na výstavbu a dle 

Vyhl č. 23/2008 ve znění Vyhl. 268/2011 Sb o technických podmínkách požární ochrany 

staveb. Posouzení proj. dokumentace z hlediska PO je v souladu se zákonem č. 67/2001 - 

úplné znění zákona ČNR č. 133/1998 o požární ochraně § 31a, odst. c, a směrnicí rady 

EHS č. 89/106/EHS z 27. 12. 1988. Obsah PBŘ je dán § 41 vyhlášky MV 246/2001 o 

stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru a závěry 

PBŘ musí být uživatelem dodrženy. Dále n.v.91/2010 o podmínkách požární bezpečnosti 

při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv 

 

3. Seznam použitých podkladů (§ 41, odst. a, vyhl.) 

a) Použitá literatura 

 

ČSN Název  



ČSN 73 0810 PBS Společná ustanovení 

73 0802 PBS Nevýrobní objekty  

73 0804 PBS Výrobní objekty  

73 0833 PBS Budovy pro bydlení a ubytování  

73 0873 PBS Zásobování požární vodou 

PAVÚS Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí dle eurokódů  

Dále veškeré ČSN navazující na výše uvedené.  

b) Použitá dokumentace 

Dokumentace pro provádění stavby 

 

4. Stručný popis stavby (popis a zhodnocení technologie 

a provozu), umístění stavby (§ 41, odst. b, vyhl.) 

 

Novostavba rodinného domu je situována na parcele č. 2047/5 v katastru obce 

Pozlovice v dosud málo zastavěném území, na západním okraji obce. 

Vnitřní dispozice vychází z potřeb a nároků stavebníka. V suterénu je umístěna garáž 

pro jeden osobní vůz a zahradní techniku pro údržbu pozemku a přístupové cesty. Ve zbylé 

části suterénu jsou sklady, prádelna a technická místnost. 

Schodiště na chodbě spojuje suterén s prvním nadzemním podlažím. Vstup do 

objektu je z ulice Řetechovská. Obytný prostor je volně propojený s kuchyní a jídelnou. Z 

obytného prostoru je dvoukřídlími balkonovými dveřmi přístupná terasa. Další prosvětlení 

místnosti zajišťují pásová okna, umožňující bezprostřední dálkové pohledy na okolní 

krajinu. Dále jsou v prvním patře pokoje dětí a ložnice s šatnou, koupelna a samostatné 

WC. Novostavba je navržena jako částečně podsklepená, nepravidelného půdorysu 

s jedním nadzemním podlažím o rozměrech 17,9 x 14 m a podsklepené části o rozměrech 

11 x 8,6 m. V objektu je umístěna jedna obytná buňka se zázemím. Stavební konstrukce: 

svislé – zdivo 1.NP z cihel POROTHERM tl. 300 mm, vnitřní nosné stěny tl. 300 mm. 

Příčky z cihel POROTHERM tl. 140 mm a 115 mm. Zdivo 1. S vyzděno z 

betonových tvárnic ztraceného bednění tl. 300 mm. Schodiště v objektu bude řešeno jako 

železobetonové monolitické s kovovým zábradlím. Strop nad 1. S tvoří železobetonová 

monolitická deska tl. 200 mm. Strop 1.NP ze stropních nosníků POROTHERM a vložek 

MIAKO. Střecha plochá jednoplášťová, s klasickým uspořádáním vrstev. Střešní krytinu 

tvoří pásy z modifikovaného asfaltu s břidličným posypem. V šatně a koupelně je součástí 



stropní konstrukce ocelový průvlak HEB 220. Tento průvlak bude skrytý v SDK podhledu 

tl. 150 mm tvořeným z typových SDK desek s požární odolností 15 min. Obvodové stěny 

budou dále tvořeny kontaktním zateplovacím systémem ETICS firmy BAUMIT. Tepelný 

izolant je navržen z EPS – F tl. 160 mm v 1.NP. Stěny suterénu budou tvořeny taktéž 

kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Tepelný izolant bude v tomto případě tvořit 

XPS tl. 140 mm. Fasáda vyčnívající nad terén bude v 1.S obložena umělým kamenem ze 

sortimentu firmy MAGICRETE. Toto řešení je v souladu s čl. 8.4.12, ČSN 730802. 

Stavební konstrukce celého objektu jsou z hmot třídy reakce na oheň A1, A2. Ve 

smyslu ČSN 730833 se jedná o objekt pro bydlení skupiny OB 1. Garáž – ve smyslu čl. 

I.2, ČSN 730804 se jedná o jednotlivou (jedno stání), vestavěnou garáž vozidel skupiny 1, 

určenou pro vozidla s kapalnými palivy, nebo elektrických zdrojů. 

Plochy parcely:  

Plocha stavbou dotčeného území:             1 987 m2  

Plocha zastavěná navrhovaným objektem:    232 m2  

Zpevněné plochy:                                       171 m2  

Plocha zeleně:                                                1 584 m 2 

Procento zastavění:                                            20 % 

Obestavěný prostor:                                    1 123 m3  

Podlahová plocha 1.NP                                    212 m2 

Podlahová plocha 1.S                                         80 m2 

 

Konstrukční systém:     nehořlavý 

Požární výška objektu RD:    h= 2,65 m 

Zastavěná plocha:    232 m
2
 

Výška objektu po atiku:   6,60 m 

 

5. Rozdělení stavby do požárních úseků (§41, odst. c, 

vyhl.) 

N 1.1/N2 – rodinný dům - dle ČSN 730833 se jedná o budovu pro bydlení skupiny OB 

1, která v souladu s čl. 4.1.1, může tvořit jeden požární úsek, přičemž v souladu s § 15, 

Vyhl. 23, může být součástí tohoto rodinného domu i stání pro automobil, nebo garáž.  

 



6. Stanovení požárního rizika (ekonomického rizika), 

stanovení stupně požární bezpečnosti, posouzení 

velikosti požárních úseků (§41, odst. d, vyhl.) 

POŽÁRNÍ RIZIKO  

Pro potřeby stanovení odstupových vzdáleností je požární riziko určeno hodnotou  

pv =40 kg/m2 dle tab. B.1, ČSN 730802.  

6.2. STANOVENÍ STUPNĚ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI  

Ve smyslu čl. 4.1.1b, ČSN 730833 se celý požární úsek /celý objekt včetně garáže/ 

zařazuje do II. SPB. 

Mezní rozměry požárních úseků s obytnými buňkami se dle ČSN 73 0833 neposuzují. 

 

7. Zhodnocení stavebních konstrukcí a požárních 

uzávěrů z hlediska jejich odolnosti (§41, odst. e, vyhl.) 

Požadavky na požární odolnost dle tab. 12, ČSN 730802. Posouzení požární odolnosti 

dle PAVUS – Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí.  

N 1.1/N2 II.SPB 

 

SPB 

DRUH 

KONSTRUKCE 

NÁZEV 
KONSTRUKCE POŽADAVEK SKUTEČNOST POSOUZENÍ 

1.S 
  

   

II. 

Obvodová 
nosná stěna 

Tvárnice 
ztraceného 

bednění BEST tl 
300 mm R 45 REI 180 Vyhovuje 

II. 

Nosné kce 
uvnitř PÚ 

Tvárnice 
ztraceného 

bednění BEST tl 
300 mm R 45 DP1 REI 180 Vyhovuje 

II. 

Kce schodiště 
uvnitř PÚ 

ŽB monolitické 
schodiště RE 15 DP3 RE 120 Vyhovuje 

II. 

Nosné kce 
uvnitř PÚ 

ŽB monolitický 
strop tl. 200 mm RE 45 DP1 REI 180 Vyhovuje 

1.NP 
  

   

II. 

Obvodová 
nosná stěna 

Zdivo z tvárnic 
POROTHERM  

tl. 300 REW 30 REI 180 DP1 Vyhovuje 

II. 

Nosné kce 
uvnitř PÚ 

Zdivo z tvárnic 
POROTHERM  

tl. 300 REW 15 REI 180 DP2 Vyhovuje 



II. 

Nosné kce 
uvnitř PÚ 

Strop 

POROTHERM 

strop 250 mm REI 15 REI 120 Vyhovuje 

II. 

Nosné kce 
uvnitř PÚ 

Strop 

POROTHERM 

strop 290 mm REI 15 REI 120 Vyhovuje 

 

8. Zhodnocení navržených stavebních hmot (§41, odst. f, 

vyhl.) 

Na konstrukce nosných stěn, stropů, nenosných stěn, obložení stěn, podhledů a podlah, 

nejsou, v souladu s ČSN 730802 žádné zvláštní požadavky.  

Komíny – jsou provedeny výhradně z materiálů třídy reakce na oheň A1 – jedná se o 

typové komínové tvárnice. 

Uvnitř objektu je navržen krb a pro jeho výstavbu platí tyto zásady ve smyslu čl. 42 

ČSN061008: 

- před otevřeným ohněm musí být podlaha z nehořlavých hmot, která přesahuje na obě 

strany od vnitřních bočních stěn otvoru krbu nejméně 200 mm a před otvor krbu nejméně 

800mm. 

- do vzdálenosti 300 mm od vnitřních stěn a dna spalovací komory krbu nesmí být 

zabudovány ani ukládány hořlavé hmoty.  

Posouzení stavby z hlediska § 9, Vyhl. 23/2008 Sb.  

- objektu nejsou el. zařízení, která mají zůstat v činnosti při požáru  

- hromosvody jsou navrženy z hmot třídy reakce na oheň A1  

- veškerá tepelná zařízení v objektu budou splňovat požadavky ČSN 06 1008, přičemž 

umístění výrobků třídy reakce na oheň B až F od těchto tepelných zařízení bude v 

bezpečné vzdálenosti dle výše citované ČSN.  

- na VZT zařízení ani na provedení prostupů nejsou pro tento objekt žádné zvláštní 

požadavky. 

 

9. Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, 

evakuace osob a majetku, stanovení druhů a počtů 

únikových cest, jejich kapacita a vybavení (§41, odst. 

g, vyhl.) 

MOŽNOSTI EVAKUACE 



Dle ČSN 73 0833+Z1 se v obytných buňkách budov skupiny OB1 pro evakuaci osob 

považuje za dostačující NÚC šířky 0,9 m a šířka dveří na NÚC 0,8 m.  

Šířka vstupních dveří: 0,9 m VYHOVUJE 

Šířka jednoho křídla dveří na zahradu: 0,8 m VYHOVUJE 

Z prostoru garáže výstup přímo do volna. 

Dveře na únikové cestě musí umožnit snadný a rychlý průchod, tvar kování by měl 

zabránit zachycení oděvu. 

POSOUZENÍ POČTU, DÉLKY A ŠÍŘKY ÚNIKOVÝCH CEST 

Délka ÚC - dle čl.3.3 ČSN 730833 se neposuzuje, ve smyslu Vyhl. 268/2011, také 

není nutné délku posuzovat – plocha PÚ rodinného domu je menší než 600 m2
.  

 

10. Stanovení odstupových vzdáleností (§41, odst. h, 

vyhl.) 

Vzhledem k tomu, že na fasádě nejsou prvky, které by při požáru jako hořící 

odpadávaly, bude odstupová vzdálenost stanovena pouze od vlivu sálání (výpočet 

odstupových vzdáleností pro všechny fasády dle ČSN 73 0802). Požárně nebezpečný 

prostor kolem stavby neohrožuje okolní objekty. Požárně nebezpečný prostor okolních 

objektů neohrožuje navrženou stavbu. 

Hodnota výpočtového požárního zatížení pv = 40kg/m
2
 

  Severní strana 1 

Sp  =  2,33*7,9=18,4 m2 

Spo =  13,02  m2 

Po  =  Spo/ Sp*100% 

 =  13,02/18,4*100 = 71 = 80 % 

hu = 2,33 m 

l = 7,9 m 

d = 5 m 

   

  Severní strana 2 

Sp  =  3,0*9,55 = 28,65 m2 

Spo =  0,5+3,50+1,65 = 5,65 m2 

Po  =  Spo/ Sp*100% 

 =  5,65/28,65 = 20 % 



hu = 3,0 m 

l = 9,55 m 

d = 2,9 m 

   

  Jižní strana 1 

Sp  =  3,0*11,4 = 34,2 m2 

Spo =  4,23*2 = 8,26 m2 

Po  =  Spo/ Sp*100% 

 =  8,46/34,2 = 24,7 = 40 % 

hu = 3,0 m 

l = 11,4 m 

d = 2,9 m 

   

  Jižní strana 2 

Sp  =  5,25*6,06 = 31,82 m2 

Spo =  0,6+0,4*3 = 1,8 m2 

Po  =  Spo/ Sp*100% 

 =  1,8/31,82*100 = 5,6 = 20 % 

hu = 5,25 m 

l = 6,06 m 

d = 4,5 m 

 

 Západní strana 

Sp  =  3,0*13,42 = 40,26 m2 

Spo =  1,78*2 = 3,56 m2 

Po  =  Spo/ Sp*100% 

 =  3,56/40,26*100 = 8,9 = 20 % 

hu = 3,0 m 

l = 13,42 m 

d = 2,9 m 

 

 

 

 



 Východní strana 

Sp  =  5,25*8,88 = 46,62 m2 

Spo =  6,42+1,5 = 7,92 m2 

Po  =  Spo/ Sp*100% 

 =  7,92/46,62 = 17 = 20 % 

hu = 5,25 m 

l = 8,88 m 

d = 4,5 m 

 

V uvedených vzdálenostech nejsou žádné další objekty, požárně nebezpečný prostor 

nepřesahuje vlastní stavební pozemek, mimo severní strany, kde však zasahuje pouze 

volný prostor veřejné komunikace – bez dalších požadavků z hlediska PBS. Objekt není v 

požárně nebezpečném prostoru cizího objektu. Hranice pozemku jsou na severní straně ve 

vzdálenosti min. 6 m, na západní straně 18 m, na východní straně 15 m, na jižní straně min. 

18 m.  

 

11. Zabezpečení stavby požární vodou, rozmístění 
vnitřních a vnějších odběrných míst (§41, odst. i, 
vyhl.) 

a) Vnější odběrná místa  

Požadavek dle ČSN 730873, Q = 4 l/sec na potrubí DN 80 mm, nadzemní, nebo 

podzemní hydranty musí být umístěny do vzdálenosti 200 m od objektu a 400 m mezi 

sebou. Skutečnost: jedná se o nově zastavované parcely, požární voda je řešena  

komplexně ve vztahu k danému území. V obci jsou k dispozici vnější vodní zdroje 

(Pozlovický potok), který protéká obcí Pozlovice. 

b) Vnitřní odběrná místa 

Ve smyslu - dle čl.4.4b5 , ČSN 730873 není nutné zřizovat. 

 

12. Vymezení zásahových cest, zhodnocení příjezdových 

komunikací, nástupní plochy (§41, odst. j, vyhl.) 

 

Příjezdy a Přístupy 



Příjezd požární mobilní techniky je možný po venkovních komunikacích až k parcele 

na níž je umístěn posuzovaný objekt. Přístupová komunikace odpovídá požadavkům ČSN 

730802 tzn., že je dodržena minimální šířka 3,5 m a výška 4,1 m. Dále přístupová 

komunikace odpovídá požadavkům ČSN 736110. Jako nástupní plochu (není nutné 

zřizovat) je možno využít prostory na přístupové komunikaci. 

Vnější zásahové cesty 

Není nutné provádět. 

Vnitřní zásahové cesty 

Dle čl. 12.5.1, ČSN 730802 je není nutné provádět. 

 

13. Přenosné hasicí přístroje (§41, odst. k. vyhl.) 

 

V prostoru obytné buňky (RD) umístit jeden PHP s hasicí schopností minimálně 34 A, 

v garáži umístit jeden PHP práškový s hasicí schopností minimálně 183 B. 

 

14. Zhodnocení technických zařízení stavby z hlediska 

požadavků PO (§41, odst. L, vyhl.) 

 

Prostupy 

Prostupy rozvodů sítí – nejsou požárně dělicí konstrukce – bez dalších opatření. 

Vytápění 

Vytápění je navrženo teplovodní z tepelného čerpadla umístěného v technické 

místnosti 1.S. 

Vzduchotechnika 

Není instalována, pouze místní odsávání z WC, digestoře a šaten 

Elektrická energie 

Provedení elektroinstalace musí být v souladu s ČSN 332000-3 a norem souvisejících - 

elektrická zařízení. Druhy prostředí - musí být určeny dle ČSN 332000-3. Ochrana před 

nebezpečným dotykovým napětím musí být provedena podle ČSN 33-2000-4-41 

uzemněným ochranným vodičem. Možnost vzniku elektrostatických nábojů včetně 

ochrany proti jejich účinkům se řeší v projektu elektroinstalací a je dokladována v revizní 

zprávě elektro – nebylo součástí zadání práce. 



 

15. Stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární 

odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení 

hořlavosti stavebních hmot (§41, odst. m, vyhl.) 

 

Zvláštní požadavky na zvýšení požární odolnosti nebo snížení hořlavosti stavebních 

hmot u navržených požárních konstrukcí a stavebních materiálů nejsou. 

 

16. Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně 

bezpečnostními zařízeními (§41, odst. n, vyhl.) 

 

a) Elektrická požární signalizace  

V souladu s čl. 6.6.9, ČSN 730802, posuzovaný RD, nemusí být vybaven EPS. Dle 

vyhl. č. 23/2008 však v obytné buňce, musí být instalován autonomní požární hlásič a to ve 

vstupní části do obytné buňky. Pokud má obytná buňka podlahovou plochu větší než 150 

m2 musí být další hlásič umístěn v jiné vhodné části obytné buňky např. v nejvyšším místě 

– nainstalovat v m.č. 1.08 Obývací pokoj 

b) Samočinné hasící zařízení 

V souladu s čl. 6.6.10, ČSN 730802 posuzovaný objekt nemusí být vybaven SHZ. 

c) Samočinné odvětrávací zařízení 

V souladu s ČSN 730802 posuzovaný objekt nemusí být vybaven SOZ. 

 

17. Závěr 

 

Uvedená akce “Rodinný dům ve svahu Pozlovice“, není v rozporu s požární 

bezpečností staveb vztahující se k posuzovaným prostorům za předpokladu splnění závěrů 

a podmínek vyplývajících z této zprávy. 

 

 

V Chrasti 05/2013                                  Michaela Kořínková 
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ZDIVO OBVODOVÉ 1.NP TL. d λ R RSI RSE 

  
ŠTUKOVÁ OMÍTKA POROTHERM UNIVERSAL 10 0,010 0,8 0,013 0,13 0,04 
  
TEPELNĚ IZOLAČNÍ JÁDROVÁ OMÍTKA POROTHERM TO 10 0,010 0,1 0,100   
  
CEMENTOVÝ POSTŘIK CEMIX 3 0,003 0,83 0,004   
  
ZDOVO OBVODOVÉ POROTHERM 30 P+D 300 0,300 0,25 1,200   
  
PENETRAČNÍ NÁTĚR BAUMIT Grund - - -    
  
LEPÍCÍ MALTA BAUMIT DuoContact 3 0,003 0,83 0,004   
  
TI EPS - F 160 0,160 0,038 4,211   
  
ARMOVACÍ STĚRKA BAUMIT DuoContact 3 0,003 0,83 0,004   
  
SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINA BAUMIT DuoTex - - -    

VRCHNÍ OMÍTKA PRO ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY BAUMIT  3 0,003 0,7 0,004 
GranoporTop STRUKTURA K2; ODSTÍN 0017    

Urq  = 0,300 
   

∑R = 5,538 R= 5,708 U= 0,175 

VYHOVUJE

Urq= 0,300 

∑R = 4,072 R= 4,2421 U= 0,236
 

VYHOVUJE

ZDIVO OBVODOVÉ 1.S - S OBKLADEM TL. d λ R RSI RSE 

ŠTUKOVÁ OMÍTKA POROTHERM UNIVERSAL 10 0,010 0,8 0,013 0,13 0,04 

TEPELNĚ IZOLAČNÍ JÁDROVÁ OMÍTKA POROTHERM TO 10 0,010 0,1 0,100   

CEMENTOVÝ POSTŘIK CEMIX 3 0,003 0,83 0,004   

ZDIVO OBVODOVÉ BEST - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 30 300 0,300 1,3 0,231   

PENETRAČNÍ NÁTĚR SCHÖNOX KH  - - -    

LEPÍCÍ MALTA SCHÖNOX SFK 6 0,006 0,83 0,007   

TI XPS STYRODUR 140 0,140 0,038 3,684   

SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINA VERTEX R 267 - - -    

ARMOVACÍ STĚRKA SCHÖNOX SFK 8 0,008 0,83 0,010   

PENETRAČNÍ NÁTĚR SCHÖNOX KH  - - -    

LEPÍCI MALTA SCHÖNOX SFK 6 0,006 0,83 0,007   

OBKLADY Z UMĚLÉHO KAMENE MAGICRETE; SERIE BSL - LÁMANÝ MRAMOR; BARVA BASEL 22 0,022 1,3 0,017   



Urq= 0,750 

PODLAHA + STROP NAD 1.S TL. d λ R RSI RSE 

LAMINÁTOVÁ PODLAHA KRONOPOL - Dub pálený D 2740;  8 0,008 0,11 0,073 0,17 0,17 

MIRALON 5 0,005 0,22 0,023   

ANHYDRIT 60 0,060 1,2 0,050   

SYSTÉMOVÁ DESKA PODLAHOVÉHO TOPENÍ KILMA-PIANO RBM 30 0,030 0,035 0,857   

TI STYROTRADE Polystyren EPS 200 S Stabil 100mm 100 0,100 0,034 2,941   

ŽB MONOLITICKÁ STROPNÍ DESKA 200 0,200 1,5 0,133   

CEMENTOVÝ POSTŘIK CEMIX 3 0,003 0,83 0,004   

TEPELNĚ IZOLAČNÍ JÁDROVÁ OMÍTKA POROTHERM TO 10 0,010 0,1 0,100   

ŠTUKOVÁ OMÍTKA POROTHERM UNIVERSAL 10 0,010 0,8 0,013   

∑R = 4,193 R= 4,5332 U= 0,221 

VYHOVUJE

PODLAHA 1NP (NA TERÉNU) TL. d λ R RSI RSE 

KERAMICKÁ DLŽBA RAKO; SERIE SANDSTONE PLUS; ODSTÍN DAK44273 9 0,009 1,01 0,009 0,17 0 

TMEL LEPÍCÍ NA DLAŽBU NOVIPRO C1T Optima  5 0,005 0,22 0,023   

ANHYDRIT 60 0,060 1,2 0,050   

SYSTÉMOVÁ DESKA PODLAHOVÉHO TOPENÍ KILMA-PIANO RBM 30 0,030 0,035 0,857   

TI STYROTRADE Polystyren EPS 200 S Stabil 100mm 100 0,100 0,034 2,941   

HI BITAGIT  - - -    

HI SKLOBIT - - -    

PODKLADNÍ BETON 150 0,150 1,36 0,110   

Urq= 0,450 

∑R = 3,990 R= 4,1603 U= 0,240 

VYHOVUJE



PODLAHA  NA TERÉNU 1.S TL. d λ R RSI RSE 

CEMENTOVÁ STĚRKA BROUŠENÁ A VOSKOVANÁ 20 0,020 1,2 0,017 0,17 0 

ANHYDRIT 60 0,060 1,2 0,050   

SYSTÉMOVÁ DESKA PODLAHOVÉHO TOPENÍ KILMA-PIANO RBM 30 0,030 0,035 0,857   

TI STYROTRADE Polystyren EPS 200 S Stabil 100mm 100 0,100 0,034 2,941   

HI BITAGIT  - - -    

HI SKLOBIT - - -    

PODKLADNÍ BETON 150 0,150 1,36 0,110   

  Urq= 0,450 

∑R = 3,975 R= 4,1453 U= 0,241 

VYHOVUJE

ZDIVO OBVODOVÉ 1.S - BEZ OBKLADU TL. d λ R RSI RSE 

ŠTUKOVÁ OMÍTKA POROTHERM UNIVERSAL 10 0,010 0,8 0,013   

TEPELNĚ IZOLAČNÍ JÁDROVÁ OMÍTKA POROTHERM TO 10 0,010 0,1 0,100   

CEMENTOVÝ POSTŘIK CEMIX 3 0,003 0,83 0,004   

ZDIVO OBVODOVÉ BEST - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 30 300 0,300 1,3 0,231   

FOALBIT AL S40 -      

SKLOBIT 40 Rn G200 S40 5      

NOPOVÁ FOLIE DEKDREN N8   -    

PENETRAČNÍ NÁTĚR SCHÖNOX KH  - - -    

LEPÍCÍ MALTA SCHÖNOX SFK 6 0,006 0,83 0,007   

TI XPS STYRODUR 140 0,140 0,038 3,684 0,17 0 

∑R = 4,038 R= 4,208 U= 0,238 

VYHOVUJE

Urq= 0,300 



STŘECHA/STROP NAD 1.NP TL. d λ R RSI RSE 

MODIFIKOVANÝ ASFALTOVANÝ PÁS ELASTEK  4,4 - -    

SAMOLEPÍCÍ PÁS Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU  3 - -    

TEPELNÁ IZOLACE EPS 100 S + SPÁDOVÉ KLÍNY 150 0,150 0,037 4,054   

POLYURETANOVÉ LEPIDLO  (INSTSTA STIK) - - -    

PAROTĚSNÍCÍ A VZDUCHOTĚSNÍCÍ VRSTVA;  - - 

MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY S AL VLOŽKOU   

PENETRAČNÍ NÁTĚR DEKOPRIMER  - -    

NOSNÁ STROPNÍ KONSTRUKCE POROTHERM MIAKO 250 0,250 0,86 0,291   

VZDUCHOVÁ MEZERA 150 0,150 -    

SDK PODHLED Knauf WHITE 12,5 0,013 0,22 0,059 0,1 0,04 

TMEL Knauf UNIFLOTT - - -    

Urq= 0,240 

∑R = 4,404 R= 4,404 U= 0,227 

VYHOVUJE
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S01 ZDIVO OBVODOVÉ 1.NP  
(místnosti s návrhovou teplotou Ѳi =20ᵒC)
       
Ѳe = -15,00 ᵒC  R = 5,538 [m².K.W¯¹] 
Ѳi = 20,00 ᵒC  Rsi = 0,25 [m².K.W¯¹] 
Δ ѳai = 1,00 ᵒC  Rse= 0,04 [m².K.W¯¹] 
ѳai = ѳi + Δѳai = 21,00 ᵒC  ∑ R = 5,828 [m².K.W¯¹] 
U = 1 / ∑ R = 0,172 [W.m¯².K¯¹]     
Ѳsi,min = Ѳai-U.Rsi.(Ѳai-Ѳe )= 19,46 ᵒC     
       
fRsi=(Ѳsi,min-Ѳe)/(Ѳai-Ѳe)= 0,957      
fRsi,N=1-((237,3+2,1.Ѳai)/(Ѳai-Ѳe))*((1)/(1,1-((17,269)/(ln(ϕir/ϕsi,cr)))))= 0,749  
       
ϕi,r=ϕi+100*Δϕr*(Ѳe+5)+Δϕi= 45,00 %     
ϕsi,cr= 80,00 %     
ϕi= 50,00 %     
Δϕr= 0,01 K¯¹     
Δϕi= 5,00 %     
ln(ϕi,r/ϕsi,cr)= -0,575      
  fRsi ≥ fRsi,N   
  0,957 ≥ 0,749   
  VYHOVUJE     

S02 ZDIVO OBVODOVÉ 1.S  
(místnosti s návrhovou teplotou Ѳi =15ᵒC) 
      
Ѳe = -15,00 ᵒC  R = 4,072 [m².K.W¯¹] 
Ѳi = 15,00 ᵒC  Rsi = 0,25 [m².K.W¯¹] 
Δ ѳai = 1,00 ᵒC  Rse= 0,04 [m².K.W¯¹] 
ѳai = ѳi + Δѳai = 16,00 ᵒC  ∑ R = 4,362 [m².K.W¯¹] 
U = 1 / ∑ R = 0,229 [W.m¯².K¯¹]     
Ѳsi,min = Ѳai-U.Rsi.(Ѳai-Ѳe )= 14,22 ᵒC     
       
fRsi=(Ѳsi,min-Ѳe)/(Ѳai-Ѳe)= 0,943      
fRsi,N=1-((237,3+2,1.Ѳai)/(Ѳai-Ѳe))*((1)/(1,1-((17,269)/(ln(ϕir/ϕsi,cr)))))= 0,719  
       
ϕi,r=ϕi+100*Δϕr*(Ѳe+5)+Δϕi= 45,00 %     
ϕsi,cr= 80,00 %     
ϕi= 50,00 %     
Δϕr= 0,01 K¯¹     
Δϕi= 5,00 %     
ln(ϕi,r/ϕsi,cr)= -0,575      
  fRsi ≥ fRsi,N   
  0,943 ≥ 0,719   
  VYHOVUJE     

S04 STŘECHA  
(místnosti s návrhovou teplotou Ѳi =20ᵒC) 
      
Ѳe = -15,00 ᵒC  R = 4,404 [m².K.W¯¹] 
Ѳi = 20,00 ᵒC  Rsi = 0,25 [m².K.W¯¹] 
Δ ѳai = 1,00 ᵒC  Rse= 0,04 [m².K.W¯¹] 
ѳai = ѳi + Δѳai = 21,00 ᵒC  ∑ R = 4,694 [m².K.W¯¹] 
U = 1 / ∑ R = 0,213 [W.m¯².K¯¹]     
Ѳsi,min = Ѳai-U.Rsi.(Ѳai-Ѳe )= 19,08 ᵒC     
       
fRsi=(Ѳsi,min-Ѳe)/(Ѳai-Ѳe)= 0,947      
fRsi,N=1-((237,3+2,1.Ѳai)/(Ѳai-Ѳe))*((1)/(1,1-((17,269)/(ln(ϕir/ϕsi,cr)))))=     0,749  
      
ϕi,r=ϕi+100*Δϕr*(Ѳe+5)+Δϕi= 45,00 %     
ϕsi,cr= 80,00 %     
ϕi= 50,00 %     
Δϕr= 0,01 K¯¹     
Δϕi= 5,00 %     
ln(ϕi,r/ϕsi,cr)= -0,575      
  fRsi ≥ fRsi,N   
  0,947 ≥ 0,749   
  VYHOVUJE     



S05 PODLAHA 1.NP  
(místnosti s návrhovou teplotou Ѳi =20ᵒC) 
      
Ѳe = -15,00 ᵒC  R = 4,193 [m².K.W¯¹] 
Ѳi = 20,00 ᵒC  Rsi = 0,25 [m².K.W¯¹] 
Δ ѳai = 1,00 ᵒC  Rse= 0,17 [m².K.W¯¹] 
ѳai = ѳi + Δѳai = 21,00 ᵒC  ∑ R = 4,613 [m².K.W¯¹] 
U = 1 / ∑ R = 0,217 [W.m¯².K¯¹]     
Ѳsi,min = Ѳai-U.Rsi.(Ѳai-Ѳe )= 19,05 ᵒC     
       
fRsi=(Ѳsi,min-Ѳe)/(Ѳai-Ѳe)= 0,946      
fRsi,N=1-((237,3+2,1.Ѳai)/(Ѳai-Ѳe))*((1)/(1,1-((17,269)/(ln(ϕir/ϕsi,cr)))))=    0,749  
       
ϕi,r=ϕi+100*Δϕr*(Ѳe+5)+Δϕi= 45,00 %     
ϕsi,cr= 80,00 %     
ϕi= 50,00 %     
Δϕr= 0,01 K¯¹     
Δϕi= 5,00 %     
ln(ϕi,r/ϕsi,cr)= -0,575      
  fRsi ≥ fRsi,N   
  0,946 ≥ 0,749   
  VYHOVUJE     

S06 PODLAHA 1.NP NA TERÉNU  
(místnosti s návrhovou teplotou Ѳi =20ᵒC) 
      
Ѳe = -15,00 ᵒC  R = 3,99 [m².K.W¯¹] 
Ѳi = 20,00 ᵒC  Rsi = 0,25 [m².K.W¯¹] 
Δ ѳai = 1,00 ᵒC  Rse= 0 [m².K.W¯¹] 
ѳai = ѳi + Δѳai = 21,00 ᵒC  ∑ R = 4,24 [m².K.W¯¹] 
U = 1 / ∑ R = 0,236 [W.m¯².K¯¹]     
Ѳsi,min = Ѳai-U.Rsi.(Ѳai-Ѳe )= 18,88 ᵒC     
       
fRsi=(Ѳsi,min-Ѳe)/(Ѳai-Ѳe)= 0,941      
fRsi,N=1-((237,3+2,1.Ѳai)/(Ѳai-Ѳe))*((1)/(1,1-((17,269)/(ln(ϕir/ϕsi,cr)))))=     0,749  
       
ϕi,r=ϕi+100*Δϕr*(Ѳe+5)+Δϕi= 45,00 %     
ϕsi,cr= 80,00 %     
ϕi= 50,00 %     
Δϕr= 0,01 K¯¹     
Δϕi= 5,00 %     
ln(ϕi,r/ϕsi,cr)= -0,575      
  fRsi ≥ fRsi,N   
  0,941 ≥ 0,749   
  VYHOVUJE     

S07 PODLAHA 1.S  
(místnosti s návrhovou teplotou Ѳi =15ᵒC) 
      
Ѳe = -15,00 ᵒC  R = 3,975 [m².K.W¯¹] 
Ѳi = 15,00 ᵒC  Rsi = 0,25 [m².K.W¯¹] 
Δ ѳai = 1,00 ᵒC  Rse= 0 [m².K.W¯¹] 
ѳai = ѳi + Δѳai = 16,00 ᵒC  ∑ R = 4,225 [m².K.W¯¹] 
U = 1 / ∑ R = 0,237 [W.m¯².K¯¹]     
Ѳsi,min = Ѳai-U.Rsi.(Ѳai-Ѳe )= 14,17 ᵒC     
       
fRsi=(Ѳsi,min-Ѳe)/(Ѳai-Ѳe)= 0,941      
fRsi,N=1-((237,3+2,1.Ѳai)/(Ѳai-Ѳe))*((1)/(1,1-((17,269)/(ln(ϕir/ϕsi,cr)))))=    0,719  
       
ϕi,r=ϕi+100*Δϕr*(Ѳe+5)+Δϕi= 45,00 %     
ϕsi,cr= 80,00 %     
ϕi= 50,00 %     
Δϕr= 0,01 K¯¹     
Δϕi= 5,00 %     
ln(ϕi,r/ϕsi,cr)= -0,575      
  fRsi ≥ fRsi,N   
  0,941 ≥ 0,719   
  VYHOVUJE     
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Michaela Kořínková 

    

 

Téma: PROSTUP TEPLA OBÁLKOU BUDOVY 

 

1. ZADÁNÍ: 
Pro zadaný objekt vypočítejte průměrný součinitel prostupu tepla Uem [W.m.

-2
.K

-1
] a 

proveďte posouzení dle ČSN 73 0540-2část. Budovu zařaďte do klasifikační třídy A až 

G. 

 

2. POSTUP VÝPOČTU: 
1) Průměrný součinitel prostupu tepla Uem [W.m.

-2
.K

-1
] 

A

H
U T

em =  

( )
tbmjjjT UAbUAH D+=å ...  

 

2) Posouzení 

rqNemNemem UUU ,,, =£  (ČSN 73 0540-2.část, tab.9) 

Objemový faktor tvaru budovy A/V, mezilehlé hodnoty spočítejte jako 
0,3+[0,15/(A/V)]. 

 

3)  

6,0,,, += rqNemsem UU  

 

4) Stanovení klasifikačního zatřízení objektu do třídy prostupu tepla obálkovou metodou 
budovy a stanovíme klasifikační ukazatel CI (ČSN 73 0540-2.část příloha C). 
 

Z ČSN 73 0540 – 2.část 
Tabulka C.1 – Klasifikace prostupu tepla obálkou budovy 

Klasifik

ační 
třídy 

Kód 
barvy 

(CMY

K) 

Průměrný součinitel prostupu 
tepla budovy Uem [W.m.

-2
.K

-1
] 

Slovní 
vyjádření 

klasifikační 
třídy 

Klasifik

ační 
ukazatel 

CI 

A X0X0 Uem ≤ 0,3.Uem,rq VELMI ÚSPORNÁ 0,0 - 0,3 

B 70X0 0,3.Uem,rq ≤ Uem ≤ 0,6.Uem,rq ÚSPORNÁ 0,3 - 0,6 

C 30X0 0,6.Uem,rq ≤ Uem ≤ Uem,rq VYHOVUJÍCÍ 0,6 – 1,0 

(C1)
  

0,6.Uem,rq ≤ Uem ≤ 0,75.Uem,rq   

(C2)  0,75.Uem,rq ≤ Uem ≤ Uem,rq   

D 00X0 Uem,rq ≤ Uem ≤ 0,5.(Uem,rq+Uem,s) NEVYHOVUJÍCÍ 1,0 - 1,5 

E 03X0 
0,5.(Uem,rq+Uem,s) 

≤Uem≤Uem,s=Uem,rq+0,6 
NEHOSPODÁRN

Á 
1,5 - 2,0 

F 07X0 
Uem,s = Uem,rq+ 0,6 ≤ Uem ≤ 

1,5.Uem,s 

VELMI 

NEHOSPODÁRN
Á 

2,0 - 2,5 

G 0XX0 Uem ≥1,5.Uem,s 
MIMOŘÁDNĚ 

NEHOSPODÁRN
Á 

2,5 a víc 

 

Klasifikační ukazatel CI se stanoví: 
a) Je-li Uem≤Uem,rq , pak CI=Uem/Uem,rq 

b) Je-liUem > Uem,rq a Uem ≤ Uem,s , pak CI = 1+(Uem-Uem,rq) / (Uem,s-Uem,rq) 



c) Je-li Uem >Uem,s  , pak CI = 1+Uem/Uem,s 

 

 

 

 

3. VÝPOČET: 
 

1) Průměrný součinitel prostupu tepla Uem [W.m.
-2

.K
-1

] 

 

Typ konstrukce 
Aj Uj bj Aj.Uj.bj 

[m
2
] 

[W.m.
-

2
.K

-1
] [-]   

Konstrukce ,,A" 53,2 0,236 1,00 12,23600 

Výplň otvoru ,,O1" 39 1,1 1,15 26,91000 

Konstrukce B 47,33 0,238 1,00 11,40653 

Konstukce C 150,46 0,175 1,00 33,40212 

Konstrukce D 93,94 0,241 1,00 31,46990 

Konstukce E 103,13 0,238 1,00 24,44181 

Střecha 197,54 0,227 1,00 47,40960 

 
2,60846 mA =  

( ) 49,2591,0.,6084649,191... =+=D+=å tbmjjjT UAbUAH  

1-2- KWm379,0
684,60

49,259
===

A

H
U T

em  

 

2) Posouzení 
Objemový faktor tvaru budovy: 

0,10,684
1000,83

684,60
3

2

£==
m

m

V

A
 ÞUem,N, = 0,50 W.m.

-2
.K

-1 

 
-1-2

,,,

-1-2 K Wm0,50KWm379,0 ==£= rqNemNemem UUU  

Þ podmínka je splněna 

 

3) 
-1-2

,,, KWm10,16,050,06,0 =+=+= rqNemsem UU  

 

4) Stanovení klasifikačního zatřízení objektu do třídy prostupu tepla obálkovou 
metodou budovy a stanovíme klasifikační ukazatel CI (ČSN 73 0540-2.část příloha 
C). 

 

Z ČSN 73 0540 – 2.část 
Tabulka C.1 – Klasifikace prostupu tepla obálkou budovy 

Klasifik

ační 
třídy 

Kód 
barvy 

(CMY

K) 

Průměrný součinitel prostupu 
tepla budovy Uem [W.m.

-2
.K

-1
] 

Slovní 
vyjádření 

klasifikační 
třídy 

Klasifik

ační 
ukazatel 

CI 

A X0X0 Uem ≤ 0,3.Uem,rq 
VELMI 

ÚSPORNÁ 
0,0 - 0,3 

B 70X0 0,3.Uem,rq ≤ Uem ≤ 0,6.Uem,rq ÚSPORNÁ 0,3 - 0,6 

C 30X0 0,6.Uem,rq ≤ Uem ≤ Uem,rq VYHOVUJÍCÍ 0,6 – 1,0 



(C1)
  

0,6.Uem,rq ≤ Uem ≤ 0,75.Uem,rq   

(C2)  0,75.Uem,rq ≤ Uem ≤ Uem,rq   

D 00X0 Uem,rq ≤ Uem ≤ 0,5.(Uem,rq+Uem,s) 
NEVYHOVUJ

ÍCÍ 1,0 - 1,5 

E 03X0 
0,5.(Uem,rq+Uem,s) 

≤Uem≤Uem,s=Uem,rq+0,6 
NEHOSPODÁ

RNÁ 
1,5 - 2,0 

F 07X0 
Uem,s = Uem,rq+ 0,6 ≤ Uem ≤ 

1,5.Uem,s 

VELMI 

NEHOSPODÁ
RNÁ 

2,0 - 2,5 

G 0XX0 Uem ≥1,5.Uem,s 
MIMOŘÁDNĚ 
NEHOSPODÁ

RNÁ 
2,5 a víc 

 

 

 

 
-1-2-1-2-1-2 K Wm0,5rqUem,KWm379,0K Wm0,374 rq0,75.Uem, =£=£= emU  

Þ Klasifikační třída C2, Vyhovující BUDOVA 

 

 

Klasifikační ukazatel CI se stanoví: 
-1-2-1-2-1-2 K Wm0,5rqUem,KWm379,0K Wm0,375 rq0,75.Uem, =£=£= emU ÞCI = 

Uem/ Uem,N,rg=0,379/0,50=0,758 

 

4. ZÁVĚR: 
Pro zadaný objekt jsem vypočítala průměrný součinitel prostupu tepla Uem = 

0,379W.m.
-2

.K
-1

 a provedla jsem posouzení 
-1-2

,,, K Wm0,50==< rqNemNemem UUU Þ 

Budova vyhovuje podmínce rqNemNemem UUU ,,, =£ . Budovu jsem zařadila do 

klasifikační třídy C2, vyhovující budova, CI = 0,758. 
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ZÁVĚR 

Objekt je z architektonického hlediska zajímavý svým umístěním ve svažitém terénu. 

Opticky je objekt rozdělen na dva celky s různým povrchem fasády. Spodní část objektu 

tvořící suterén je obložena dekoračními obkladovými pásky imitujícími lámaný mramor, nad 

tuto číst vystupuje nadzemní podlaží, ve kterém se soustředí veškerý společenský život 

rodiny. Líc fasády nadzemní ho podlaží je tvořena omítkou světlé barvy.  

Objekt se nachází na poklidném místě s možnosti využití velkého prostoru pozemku za 

domem. Rodinný dům má vyřešenou veškerou technickou infrastrukturu a objekt nebude 

ničím narušovat okolní objekty ani okolní pozemky. Objekt je navržen tak, aby splňoval 

veškeré technické požadavky na stavbu. Obvodové zdivo bylo zvoleno tak, aby vyhovělo 

tepelným požadavkům. Budova byla výpočtem prostupu tepla obálkou kvalifikována jako 

úsporná- C. Splnila tedy požadavky tepelné náročnosti stavby. Stavba bude zabezpečena proti 

požáru, tak jak stanovují normy a vyhlášky pro požárně bezpečnostní řešení stavby. 

Případným požárem stavba nebude narušovat okolní objekty ani okolní pozemky.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ  

 

LITERATURA:  

 

Stavební příručka, J. Remeš, I. Utíkalová, P. Kacálek, L. Kalousek, T. Petříček 

Cvičení z pozemního stavitelství, Jan Novotný 

Nauka o pozemních stavbách, Ing. Jarmila Klimešová  

Pozemní stavitelství II.- Zakládání staveb, hydroizolace spodní stavby, Věra Maceková  

Nauka o budovách I., Ing. ARCH. Ivana Košíčková, Ing. ARCH. Luboš Eliáš  

Tepelná technika budov- Stavební fyzikální řešení konstrukcí a budov, Ing. Danuše Čuprová, 

CSc.  

Požární bezpečnost staveb, Ing. M. Rusinová, Ph.D, Ing. T. Juráková, Ing. M. Sedláková, 

CERM, s.r.o. Brno  

Vyhlášky:  

-Vyhláška č. 499/2006 Sb.- o dokumentaci staveb  

- Vyhláška č. 268/2009 Sb.- o technických požadavcích na stavby  

- Vyhláška 20/2001 Sb.-kterou se zrušují některé prováděcí právní předpisy vydané v 

působnosti Ministerstva zdravotnictví. Vyhláška nahrazuje vyhlášku 13/1997 Sb. - o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  

- Vyhláška č. 502/2006 Sb.- o obecných technických požadavcích na výstavbu  

- Vyhláška MVČR č. 23/2008 Sb.- o technických podmínkách požární ochrany staveb  

- Vyhláška MVČR č. 246/2001 Sb.- o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru  

- Vyhláška MMRČR č. 268/2009 Sb.- o technických požadavcích na stavby  

- Vyhláška MMRČR č. 499/2006 Sb.- o dokumentaci stavby  

Zákony:  

-Zákon č. 185/2001 Sb.- o odpadech  

-Zákon č. 17/ 1992 Sb- zákon o životním prostředí  

-Zákon č. 479/2008 Sb- o péči a zdraví lidu  

- Zákon č. 133/1985 Sb.- o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů  

Nařízení vlády :  



- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.- o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi  

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.- o dalších požadavcích na způsob organizace práce a 

pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou 

hloubkou, a na bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných 

zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou.  

ČSN :  

- ČSN 730810:04/2009 Požární bezpečnost staveb- Společná ustanovení  

- ČSN 730802:05/2009 Požární bezpečnost staveb- Nevýrobní objekty  

- ČSN 730833:09/2010 Požární bezpečnost staveb- Budovy pro bydlení a ubytování  

- ČSN 730873:06/2003 Požární bezpečnost staveb- Zásobování požární vodou  

- ČSN 730540-2:2011 Tepelná ochrana budov  

- ČSN 013420 Výkresy pozemních staveb- Zakreslení výkresů stavebních částí  

- ČSN 733610 Navrhování klempířských konstrukcí  

- ČSN EN ISO 4157-2 Výkresy pozemních staveb- Systémy označování- Názvy a čísla 

místností  

 

WEBOVÉ STRÁNKY: 

 

http://www.baumit.cz/ 

http://www.best.info/ 

http://dektrade.cz/ 

http://www.eclisse.cz/ 

http://www.glynwed.cz/ 

http://www.isover.cz/ 

http://www.magicrete.cz/ 

http://www.wienerberger.cz/ 

http://www.ytong.cz/ 

http://www.rigips.cz/ 

http://www.rako.cz/ 

http://www.schiedel.cz/ 

http://www.siko-koupelny.cz/ 

http://www.jika.cz/  



SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ:  
RD – Rodinný dům 

KCE- Konstrukce  

ŽB- Železobeton  

TI- Tepelná izolace  

HI- Hydroizolace  

EPS- Expandovaný polystyrén  

XPS- Extrudovaný polystyrén  

SDK – Sádrokarton 

ZOV – Zásady organizace výstavby 

PÚ – Požární úsek 


